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Summary 
This thesis aims to investigate how much influence each different function in 

the criminal process has when given a specific standard of proof. In modern 

Swedish criminal process, legal scholars are often of the opinion that 

processual functions have different influence depending on which part of the 

process they are active in. This is often referred to as a differentiated 

approach to functions. Normally, the criminal process is divided between the 

aim to effectively convict criminals, and the aim to provide security to citizens 

facing trial in accordance with the rule of law. Thus, the impact of these 

desires can be looked upon in terms of societal utility, from a utilitarian point 

of view.  

 

Two models for calculating the standard of proof in terms of numerical 

probability, both decision theoretical, will be examined. They were produced 

by legal scholars John Kaplan and Laurence Tribe in the sixties and seventies.  

According to the models, the standard of proof can be calculated with regard 

to the societal utility (or disutility) coming from the different verdicts in a 

criminal trial. The purpose of the thesis is thus to connect the different 

theories of function in the criminal process with the societal utility produced 

by the different kinds of verdicts:  

 

1. True conviction 

2. False acquittal  

3. True acquittal 

4. False conviction 

 

By combining the societal utility of those verdicts with the functions in 

criminal process it is possible to calculate the influence of each different 

function by defining a certain value for the standard of proof. To be able to 

accomplish this, a self-made structure has been developed by dividing the 

functions in the criminal process into external (from the perspective of the 
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citizens outside of the trial) and internal (from the perspective of citizens 

inside the trial) functions. It is concluded in the thesis that external functions 

can be divided into the aim to control criminal behavior done in the past or 

the aim to control imminent criminal behavior. The internal functions of 

criminal process can likewise be divided into the aim to protect the citizens 

by judging in accordance with the rule of law, and the aim to provide truthful 

verdicts for its citizens.  

 

The conclusion drawn towards the end of the thesis is that by appointing a 

standard of proof in accordance with what is normally estimated by legal 

scholars to be greater than 90 %, the internal functions of the criminal process 

gets nine times the influence in contrast to the external functions. The aim to 

protect citizens by judging in accordance with the rule of law, and the aim to 

provide a truthful verdict for the defendant is thus of much more importance 

than the aim to control criminal behavior when returning a verdict.  
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Sammanfattning 

Framställningen syftar till att utreda hur mycket genomslagskraft 

straffprocessens olika funktioner får givet ett visst beviskrav. En modern syn 

på straffprocessen är det s.k. differentierade funktionstänkandet där 

funktionerna har olika stort genomslag i olika stadier av straffprocessen. 

Vanligtvis brukar dessa funktioner delas upp i överväganden som härrör sig 

från antingen värdet av en effektiv brottsbekämpning, eller från värdet av 

rättssäkerhet för individen i den enskilda processen. Ur ett utilitaristiskt 

perspektiv kan dessa intressen således anses fylla en samhällsnytta. 

 

I uppsatsen tillämpas två beslutsteoretiska modeller för beräknande av 

beviskravet i numerisk form att tillämpas, formulerade av John Kaplan och 

Laurence Tribe på 1960- och 1970-talet. Enligt modellerna går det att beräkna 

beviskravet med beaktande av samhällsnyttan (eller samhällsförlusten) av de 

olika utfallen i en brottmålsrättegång. Syftet med framställningen är således 

att sammankoppla de teorier som formulerats i doktrin avseende 

straffprocessens funktioner med samhällsnyttan som kommer av de olika 

möjliga utfallen: 

 

1. Korrekt fällande domar 

2. Felaktigt friande domar 

3. Korrekt friande domar 

4. Felaktigt fällande domar 

 

Genom att sammankoppla samhällsnyttan med de straffprocessuella 

funktionerna kan man på så sätt beräkna genomslagskraften för de olika 

funktionerna som en funktion av ett visst givet beviskrav. För att göra detta 

har en egen struktur utarbetats genom att dela upp straffprocessen i externa 

och interna funktioner, med motiveringen att det är olika nytta för samhället 

beroende på om man betraktar straffprocessen utifrån (ur medborgarnas 

perspektiv utanför processen) eller inifrån (ur medborgarnas perspektiv i den 
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enskilda processen). I uppsatsen konstateras att de externa funktionerna med 

straffprocessen kan delas in i antingen brottsbekämpning och 

handlingsdirigering, och straffprocessens interna funktioner kan delas in i 

rättssäkerhet och materiell riktighet.  

 

Slutsatsen som dras avslutningsvis är att vid ett givet högt ställt beviskrav, 

likt det som föreslagits i doktrinen i storleksordningen större än 90 %, får de 

interna funktionerna ett minst nio gånger så stor genomslagskraft som de 

externa funktionerna. Rättssäkerheten och den materiella riktigheten för 

individen i processen väger således betydligt tyngre än brottsbekämpningen 

och handlingsdirigeringen vid avkunnandet av dom.   
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1 Inledning  

1.1 Inledning 
I den här framställningen kommer straffprocessens funktioner i samhället 

utredas i förhållande till beviskravet för fällande dom i brottmål. Sedan lång 

tid tillbaka har det krävts en hög grad av säkerhet vid statliga beslut för att 

berättiga att det allmänna gör ingrepp på individers fri- och rättigheter. I 

synnerhet sedan rättsstatsideologins framfart under 1800-talet har det gång på 

gång belysts hur staters godtyckliga övergrepp på befolkningen bör hållas till 

ett minimum. I fallet med beviskravet i brottmål blir frågan ställd på sin spets.  

 

Med en rätt att utdöma skoningslösa straff i form av till exempel fängelse på 

livstid, följer också ett ansvar. Den integritets- och frihetskränkning som vissa 

sanktioner medför gör att de domar som meddelas måste vara väl 

underbyggda och sakna godtycke. Ett uttryck för detta är att straffprocessen 

ska garantera rättssäkerhet i samhället. Det är av yttersta vikt att beviskravet 

för en fällande dom i brottmål sätts till en hög nivå, så att felaktiga fällande 

domar inte utdöms.   

 

Samtidigt så ställs det höga krav på straffprocessens brottsbekämpande del. 

Rättsstridigt handlande ska straffas, och ett alltför högt ställt beviskrav kan få 

ödesdigra konsekvenser när verkliga gärningsmän får går fria. 

Rättsprocessens brottsbekämpande funktion och handlingsdirigerande 

funktion bidrar här till att garantera medborgarnas trygghet i samhället, 

antingen från brott som redan har blivit begångna eller mot brott som riskerar 

att begås i framtiden. Hade beviskravet satts till en orimligt hög nivå hade det 

varit omöjligt att ställa lagöverträdare till svars för sina handlingar. Att hålla 

de felaktiga friande domarna till ett minimum blir därför även det ett viktigt 

ändamål i rättsskipningsprocessen.  

 

Det finns således även ett krav på straffprocessen att leverera materiellt 

riktiga avgöranden, alltså korrekta domar, som fastställer sanningen. Denna 
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funktion är viktig ur såväl den tilltalades som brottsoffrets perspektiv. Med 

rättssäkerhet på ena sidan och brottsbekämpning samt handlingsdirigering 

på den andra, blir det på så sätt två motstridiga intressen som ligger till grund 

för bedömningen av vilken nivå man bör lägga beviskravet på. Denna 

avvägning sker även med andra straffprocessrättsliga bestämmelser, som till 

exempel bestämmelser om användning av tvångsåtgärder. I processens olika 

stadier är det olika intressen som betonas särskilt, något som brukar benämnas 

ett differentierat funktionstänkande. 

 

I denna framställning har beviskravet valts som utgångspunkt för att analysera 

straffprocessens funktioner eftersom det är en bestämmelse som tydligt visar 

på en avvägning mellan olika intressen inom juridiken. Beviskravet utom 

rimligt tvivel ger uttryck för sannolikheten för åklagarens 

gärningsbeskrivning. Genom att utgå från olika uppskattningar av vad utom 

rimligt tvivel innebär i numerisk sannolikhet kan man således analysera hur 

mycket tvivel som faktiskt medges för en fällande dom i brottmål.  

 

Rättsteoretiker har framarbetat modeller för att uppskatta vilka variabler som 

bör inverka på nivåbedömningen av beviskravet. Två av dessa modeller, båda 

med en utilitaristisk utgångspunkt, kommer att avhandlas i den här 

framställningen. Modellerna, som är framtagna av rättsvetenskapsmännen 

John Kaplan (1929-1989) och Laurence Tribe (f. 1941), är två relativt 

liknande normativa teorier för hur man kan fastställa beviskravet med hjälp 

av s.k. beslutsteori. Enligt teorierna bör man definiera samhällsnyttan av de 

olika möjliga utfallen hos en brottmålsdom och lägga dessa till grund för 

beräknande av beviskravet. Det som enligt modellerna ska analyseras är 

således: 

 

1. Samhällsnyttan av Korrekta fällande domar 

2. Samhällsnyttan av Felaktiga friande domar 

3. Samhällsnyttan av Korrekta friande domar 

4. Samhällsnyttan av Felaktiga fällande domar 
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Samhällsnytta är ett utilitaristiskt begrepp som kortfattat innebär att beslut ska 

företas med uppgiften att maximera den totala mängden nytta i samhället. 

Eftersom straffprocessen i slutändan leder fram till att ett beslut tas, en friande 

eller fällande dom, går det alltså att analysera domstolarnas domar utifrån ett 

utilitaristiskt synsätt. Frågan är vad som är samhällsnyttan av de olika 

utfallen? Svaret på frågan torde höra nära samman med de teorier som finns 

om straffprocessens funktion i samhället. Genom att tillämpa modellerna för 

beräknande av beviskravet borde det vara möjligt att se huruvida ett visst 

utfall ger mer samhällsnytta än ett annat. Denna samhällsnyttobedömning kan 

sen kopplas till straffprocessens grundläggande funktioner, och därför går det 

att räkna ut hur stort genomslag en viss funktion får vid själva domstillfället. 

Med denna utgångspunkt har framställningen har författats.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Uppsatsen syftar till att definiera olika straffprocessuella funktioner och deras 

genomslagskraft givet ett visst beviskrav, ur ett rättsteoretiskt perspektiv. 

Detta görs genom att tillämpa i huvudsak två beslutsteoretiska modeller för 

fastställande av beviskravet, som utgår från den eventuella samhällsnyttan 

som kommer olika utfall i en brottmålsrättegång. För att tillgodose syftet 

måste funktionerna struktureras upp och definieras i förhållande till rätt nivå 

i straffsystemet. Det behövs således en kritisk inställning till hur de olika 

teorierna har formulerats, eftersom jurister ofta har olika uppfattning om vad 

de olika teorierna innebär. Följande övergripande frågeställning kan därför 

formuleras:  

 
- Är det möjligt att beräkna genomslagskraften för straffprocessens 

olika funktioner givet ett visst beviskrav? 
 

1.3 Metod  
Genom hela arbetet används en rättsteoretisk metod. Enligt metoden finns det 

inte nödvändigtvis någon avsikt att definiera gällande rätt, utan det söks 

istället efter insikter som finns på någon slags metanivå, ”ovanför” den 
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materiella rätten.1 För att resonera kring samhällsnyttan som följer av de olika 

utfallen i en brottmålsrättegång krävs en analys av de rättsfilosofiska teorier 

och överväganden om straffprocessens samhällsfunktion som återfinns i 

rättsvetenskaplig litteratur. De beskrivningarna av straffprocessens 

funktioner som återfinns i doktrinen kommer således utgöra ett empiriskt 

underlag för analysen, och det finns ingen direkt ambition att ge sig in i 

debatten om vad som är rätt eller fel. 

 

Den första delen av framställningen handlar om beviskravet och dess roll i 

rättssystemet. Huvudsakligen syftar denna del till att teoretisera kring 

metoder för beräknande av beviskravet. Ett vanligt tillvägagångssätt i en 

rättsvetenskaplig framställning är att använda sig av rättskällorna för att 

analysera och fastställa gällande rätt. Denna metod benämns ofta som 

rättsdogmatik och kommer att användas för de delar av avsnittet som handlar 

om att återge den gällande rätten.2  

 

Det andra avsnittet handlar om straffprocessens funktioner och hur de 

förhåller sig till samhällsnyttan. Eftersom avsnittet om straffprocessens 

funktioner har behövt avgränsas till de delar som handlar om domarnas utfall 

och deras funktion i samhället, har en egen rättsteoretisk struktur utarbetats 

för att underlätta förståelsen. Uppdelningen mellan interna och externa 

funktioner har gjorts för att ge en djupare förklaring till diskussionen om 

funktionernas koppling till samhällsnyttan.  Genom att pedagogiskt försöka 

redogöra för olika normativa beskrivningar av straffprocessens funktioner 

som återfinns i doktrin, och då framställningen samtidigt präglas av 

argumentation, kommer ett visst mått av diskussion att prägla dessa avsnitt. 

För tydlighetens skull har emellertid diskussionen om funktionernas 

samhällsnytta åtskilts från övriga avsnitt i slutet av varje kapitel. 

 

 
1 Sandgren (2018) s. 58. 
2 Sandgren (2018) s. 48 f.  
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1.4 Material  
Det material som använts för att söka svar på framställningens frågeställning 

har bestått av i huvudsak doktrin på straffrätten, straffprocessrätten och 

rättsfilosofins område. Beviskravet och straffprocessens funktioner är vanligt 

behandlade ämnen inom rättsvetenskapen, men det har varit en svår uppgift 

att komma finna material som överlappar de båda ämnena.  

 

När det kommer till de utredande delarna kring beviskravet har främst 

Christian Dahlmans Beviskraft: Metod för bevisvärdering i brottmål och 

Christian Diesens Bevisprövning i brottmål fått utgöra det huvudsakliga 

materialet. Eftersom framställningen baseras i stor del på John Kaplans och 

Laurence Tribes formler för beräknande av beviskravet har också deras 

respektive artiklar om matematik och sannolikhet studerats.  

 

I den deskriptiva delen om straffprocessens funktioner har Per Henrik 

Lindblom, Ekelöf, och Jareborg fått en extra tyngd, då de i många olika 

sammanhang diskuterat ämnet. Dessutom behandlas verket The Limits of the 

Criminal sanction av Herbert Packer i stor utsträckning eftersom hans två 

modeller för straffprocessen ligger till grund för den numera vanliga 

uppfattningen att straffprocessen är uppdelad i brottsbekämpning och 

rättssäkerhet.3  

 

Även viss rättsfilosofisk litteratur har beaktats för att få en inblick i begrepp 

som utilitarism och samhällsnytta, samt för att ge bakgrunden till olika 

straffteorier.  

 

1.5 Avgränsningar  
Det finns många aspekter att diskutera vad gäller beviskravet. Någon enhetlig 

bild av alla teorier och tankeströmningar kommer inte vara möjlig att 

 
3 Ekelöf I (2016) s. 30 f. 
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presentera med beaktande av framställningens omfattning. Arbetet kommer 

fokuseras till de metoder som kan användas för att uppskatta beviskravets 

sannolikhetsgrad i procent (%). Att sätta ett konkret värde på samhällsnyttan 

av de olika utfallen i brottmålsrättegången är en till synes omöjlig uppgift. 

Dessutom torde sådana uppskattningar vara tämligen beroende av 

omständigheterna i de konkreta målen, en aspekt som möjliggör en kritik mot 

hela idén med att försöka fastställa ett fast allmänt beviskrav. Värdet av att 

besvara framställningens frågeställning ligger emellertid inte i att det 

nödvändigtvis ska underlätta fastställandet av beviskravets sannolikhetsgrad, 

utan snarare att det ska vara en vägledning i diskussionen om vilken funktion 

straffprocessen fyller i samhället (åtminstone vad gäller de rättsliga besluten).   

Något försök att uppskatta beviskravets sannolikhetsgrad kommer därför inte 

att göras, utan det kommer enbart att föras en teoretisk diskussion om vilka 

straffprocessuella funktioner som kan tänkas inverka vid bedömningen av 

samhällsnyttan för de olika utfallen.   

 

De straffprocessuella funktioner som används i framställningen har valts ut i 

syfte att underlätta analysen av samhällsnyttan som kommer av 

straffrättskipningens olika utfall. Urvalet har gjorts för att försöka få en 

heltäckande bild av de samhällsintresse som tillvaratas genom domstolarnas 

avgöranden. Att vissa teorier om straffprocessens funktion har utelämnats 

motiveras med att de till stora delar täcks in under de andra funktionerna i 

som behandlas i framställningen.  

 

1.6 Forskningsläge 
Inom den rättsvetenskapliga litteraturen har det formulerats många teorier om 

straffprocessens olika funktioner och deras genomslagskraft i processens 

olika stadier. Det verkar emellertid finnas en stor konsensus kring att 

brottsbekämpning och rättssäkerhet är de två huvudfunktionerna.4 Det 

uppstår ibland begreppsförvirring i doktrin kring begrepp som till exempel 

 
4 Ekelöf I (2016) s. 30.   
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rättssäkerhet, materiell riktighet och handlingsdirigering. Av denna 

anledning strävar framställningen efter att tydligt definiera vilken innebörd 

olika begrepp har i det här sammanhanget.    

 

Analysen tillämpar två modeller som lanserats av John Kaplan och Laurence 

Tribe, då de har fått ett till synes stort rättsvetenskapligt genomslag. 

Förmodligen beror detta genomslag på att Kaplan och Tribe var bland de 

första att formulera en realistisk teori för hur man kunde formulera 

beviskravet som en matematisk funktion av samhällsnyttan.5 Inom 

bevisteorin har många försökt sig på att utveckla Kaplans och Tribes formler6, 

men eftersom det huvudsakliga syftet med uppsatsen inte är att beräkna 

beviskravet, utan enbart jämföra samhällsnyttan med olika utfall i 

brottmålsrättegången, har dessa teorier inte ägnats någon större 

uppmärksamhet. Det bör också nämnas att det finns andra sätt att beräkna 

beviskravet där samhällsnytta inte är en nödvändig variabel. 

 

1.7 Disposition 
Framställningen består av en deskriptiv del uppdelad i två större delar.  

Kapitel 2 och 3 syftar till att ge en grundläggande introduktion till begreppet 

beviskrav, samt hur det kan beräknas med hjälp av olika bestlutsteoretiska 

modeller. Anledningen till att detta avhandlas i början av framställningen är 

för att läsaren ska ha med sig modellerna i bakhuvudet under resten av arbetet. 

Kapitel 4, 5 och 6 behandlar olika teorier om straffprocessens funktioner som 

har formulerats i doktrinen. För att göra detta undersöks först straffprocessen 

övergripande funktion med hjälp av en analys av straffrättens syfte. En 

uppdelning kommer sen att göras i straffprocessens externa funktioner (för 

samhället som stort) och interna funktioner (för individerna i den enskilda 

processen). Detta för att underlätta förståelsen i förhållande till diskussionen 

om samhällsnytta, då det läggs olika vikt vid samhällets intressen att ställa 

brottslingar till svar och samhällets intresse av att individerna i prövningen 

 
5 Laudan & Saunders (2009) s. 2 f.  
6 Laudan & Saunders (2009) s. 4.  
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ska ges ett skydd mot övergrepp från det allmänna. I den sista delen av 

uppsatsen (kapitel 7) kommer modellerna att tillämpas så att slutsatser kan 

dras kring framställningens frågeställningar. De modeller som presenterats i 

kapitel 3 kommer att jämföras med samhällsnyttan av de funktioner som 

straffprocessen är tänkt att fylla i samhället. 
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2 Beviskravet i brottmål 
 

2.1 Vad är beviskrav?  
Man kan definiera ett beviskrav som den bevisstyrka en part måste uppnå för 

att fullgjort sin bevisbörda.7 Kravet följer således av att en viss bevisbörda 

har ålagts en part för att styrka ett visst bevistema. I olika mål inom civil- och 

straffprocessen varierar den grad som bevisningen måste nå upp till för att de 

berörda parterna ska anses ha fullgjort sin bevisbörda. Först kommer därför 

begreppen bevisbörda och bevistema att redogöras för när det kommer till 

fällande dom i brottmål, eftersom det är föremål för den fortsatta 

framställningen.  

 

2.1.1 Bevisbörda i brottmål 

Med bevisbörda menas att det faller på en viss part i rättegången att övertyga 

rätten beträffande ett visst relevant faktum. Om parten inte lyckas övertyga 

rätten får den således bära nackdelen av detta. I brottmålen tillfaller oftast 

hela bevisbördan åklagaren, något som anses vara en viktig rättsstatlig 

princip.8 Denna regel framgår emellertid inte uttryckligen någonstans i 

rättegångsbalken (1942:740)(RB) men HD har slagit fast i t.ex. NJA 1990 s. 

542 att det är åklagaren som har hela bevisbördan. Ett av de främsta uttrycken 

för detta är principen in dubio pro reo (i tveksamma fall till förmån för den 

tilltalade) som även är viktig för den s.k. oskyldighetspresumtionen. Principen 

gäller i svensk rätt trots avsaknad av uttryckligt lagstöd och bygger på att det 

måste ställas ett strängt krav på åklagaren då man i en rättsstat inte tolererar 

felaktigt fällande domar i brottmål. Bevisbördan hör således nära samman 

med beviskravet.9   

 
7 Bergström, S., Andersson, T., Håstad, T,. Lindblom, P.H; (2007) s. 23.  
8 Diesen (2002) s. 64.  
9 Nowak (2003) s. 32 f. 
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Ibland förekommer det dock avsteg från principen om att åklagaren ska bära 

bevisbördan. Ett exempel på detta är när det i speciallagstiftning ibland sker 

en omkastning av bevisbördan för vissa rekvisit. Ett annat exempel är när en 

tilltalad person erkänner ett brott och rätten konstaterar att erkännandet ska 

presumeras vara riktigt10. Vid sådana tillfällen, särskilt vad gäller mål som 

inte är av grov karaktär, kan åklagaren få en faktisk lindring av sin 

bevisbörda.11 Ytterligare exempel går att hitta, men kommer inte att redogöras 

för mer i denna framställning. Det är emellertid viktigt att ha med sig att 

åklagaren inte har hela bevisbördan i alla brottmål, utan det beror på 

omständigheterna i de konkreta fallen. 

 

2.1.2 Bevistema i brottmål 

Bevistema är de sakförhållande som bevisningen i en rättegång syftar till att 

utreda.12 Vilket sakförhållande som ska utredas skiljer sig således åt mellan 

olika prövningar. I brottmål utgörs det huvudsakliga bevistemat av själva 

gärningsbeskrivningen. Hur åklagaren formulerar gärningsbeskrivningen är 

således av stor betydelse, och domstolen är dessutom bunden av den enligt 

30:3 RB. En tilltalad kan inte dömas för ett agerande som inte innefattas av 

gärningsbeskrivningen.13  

 

2.1.3 Beviskravet för fällande dom 

Beviskravet för fällande dom i brottmål kan alltså beskrivas som den 

bevisstyrka som åklagaren måste styrka gärningsbeskrivningen (bevistemat) 

med för att ha fullgjort sin bevisbörda. Annorlunda uttryckt kan man se det 

 
10 Enligt oskyldighetspresumtionen som framgår av art. 6 i EKMR får den tilltalades inte 
tolkas som ett erkännande om han inte har avsett att erkänna brottet. Se t.ex.Ekelöf IV 
(2009) s. 150 f.   
11 Diesen (2002) s. 64.  
12 Bergström, S., Andersson, T., Håstad, T,. Lindblom, P.H; (2007) s. 24. 
13 Dahlman (2018) s. 53.  
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som ett mått på bevisningens erforderliga kvalitet.14 Kravet ska sättas högt, 

och en naturlig konsekvens av detta blir att åklagaren kan få svårt att fullgöra 

sin bevisskyldighet. Med anledning av det höga beviskrav som råder kan detta 

resultera i att åklagare beslutar att inte väcka åtal eller att domstol meddelar 

frikännande dom. Detta kan i sin tur leda till att verkliga gärningsmän slipper 

straffansvar. Individens skydd mot det allmänna blir således överordnat 

intresset av en effektiv brottsbekämpning. 15 

 
14 Diesen (2002) s. 74. 
15 Se Ekelöf IV (2009) s. 150 f.  
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3 Fastställande av beviskravet 

3.1 Beviskravet i språkliga uttryck 
Beviskravet kan formuleras på olika sätt. Objektivitet och opartiskhet är 

viktiga ledstjärnor i den svenska rättsordningen, och det är därför viktigt att 

det finns ett objektivt ställt beviskrav som åklagaren ska nå upp till.16 Att 

formulera det i språklig uttrycksform kan därför leda till förvirring eftersom 

ord har olika mening för olika personer och kan skifta beroende på 

sammanhang. Språkliga formuleringar är nämligen starkt beroende av 

referensramen hos bedömaren.17 Trots detta är det vanligt beviskravet för 

fällande dom i brottmål formuleras som att det ska vara ställt ”utom rimligt 

tvivel” att den tilltalade har begått brottet. Uttrycket är sannolikt en 

direktöversättning av det beviskrav som ofta uppställs inom common law-

systemet i den anglo-amerikanska världen (beyond reasonable doubt).18 

Vanligen används istället formuleringen bortom rimligt tvivel med samma 

innebörd inom doktrinen.19 Kravet framgår i huvudsak av praxis då 

bestämmelsen inte har fastslagits genom lag och det inte finns några egentliga 

resonemang att finna i förarbeten till vare sig RB eller BrB. I NJA 1980 s. 

725 uttalades följande:  

 

För att … skall kunna dömas för … måste det vara ställt 

utom rimligt tvivel att han gjort sig skyldig härtill.  

 

Denna formulering har sedan använts av HD ett flertal gånger för att belysa 

de krav som ställs för undvikande av felaktiga domar.20 Genom kravet på 

 
16 Dahlman (2018) s. 134.  
17 Diesen (2002) s. 75. 
18 Diesen (2002) s. 83.  
19 Se Dahlman (2018) s. 133. där han redogör för varför han anser användandet av bortom 
rimligt tvivel fyller en mer pedagogisk funktion som ett uttryck för att åklagaren måste 
bevisa bortom en viss punkt på en skala. Innebörden tycks emellertid vara densamma som 
HD åsyftar i t.ex. NJA 1980 s. 725.  
20 Se även t.ex. NJA 1982 s. 164, NJA 1988 s. 40, NJA 1990 s. 210, NJA 1992. 446. 
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utom rimligt tvivel räcker det således för den tilltalade, för friande dom, att 

när åklagaren uppfyllt sin bevisbörda visa på rimligt tvivel. Med detta ges den 

tilltalade en möjlighet, ensam eller genom sin försvarare, att lägga fram bevis 

som talar för alternativa hypoteser som talar mot dennes skuld. Sådan 

bevisning kan vara av många olika slag till exempel något som indikerar att 

handlingen har utförts utan uppsåt eller bevis som pekar mot någon annan 

gärningsman. 

 

3.2 Beviskravet i numeriska 
sannolikhetstal 

Ett annat sätt att försöka definiera beviskravet för fällande dom i brottmål är 

i termer av sannolikhet. Uppgiften blir då att finna ett samband mellan bevis 

och bevistema genom att definiera en viss sannolikhetsgrad som den samlade 

bevisningen ska nå över för att uppfylla beviskravet. Genom att bestämma en 

sannolikhetsnivå i procent (%) för beviskravet kan det underlätta förståelsen 

för domarna och således även tillämpningen i de konkreta målen. Det är 

emellertid inte alla som håller med om att detta kan göras21, och det är 

dessutom omtvistat huruvida det faktiskt underlättar den faktiska 

objektiviteten i bedömningen om tillräckligt stöd.22  

 

Rättsvetenskapsmän är relativt överens om att beviskravet för fällande dom 

bör ligga någonstans i intervallet 90–95 %.23 Diesen har uppskattat att utom 

rimligt tvivel innebär en sannolikhet på 98 % för bevistemat givet bevisningen 

som åberopats i målet.24 Sannolikheten på 98 % är emellertid inget 

tillfredsställande uttryck för att bevisa att brottet faktiskt har begåtts. Regler 

som kretsar kring avvisning av bevisning innebär en begränsning av principen 

om fri bevisföring, varigenom bevisfaktum som höjer sannolikheten för 

 
21 Se t.ex. Ekelöf IV (2009) s. 151. 
22 Diesen (2002) s. 75. 
23 Laudan & Saunders (2009) s. 11. 
24 Se t.ex. Diesen (2002) s. 81. 



   
 

 20 

bevistemat kan förbjudas. Den faktiska sannolikheten för brott och den 

rättsliga sannolikheten är med andra ord inte samma sak i sammanhanget.25  

 

3.2.1 Beslutsteori 
Härnäst kommer två teorier för hur man kan räkna ut sannolikheten att 

presenteras genom de modeller som utarbetats av John Kaplan och Laurence 

Tribe. Innan dess behövs dock en kort redogörelse för den s.k. beslutsteorin.  

 

Båda modellerna som ligger till grund för framställningens analys kan 

härledas från beslutsteori (decision theory). Teorin är en tvärvetenskaplig 

disciplin som behandlar hur beslut fattas eller borde fattas, och får således 

relevans för de olika utfallen i en brottmålsrättegång. Den används 

exempelvis även inom ekonomi, matematik, produktutveckling och andra 

vetenskapliga discipliner. Att använda teorin inom juridiken är inte alltför 

avlägset, särskilt om man ser till grundläggande funktioner med rättssystemet 

och dess verkan i samhället.26  

 

3.2.1.1 Sannolikhet, förväntan och nytta 
Tre fundamentala koncept inom beslutseori är: sannolikhet (probability), 

förväntan (expectation) och nytta (utility).27  

 

Sannolikhet kan beskrivas som antingen objektiv eller subjektiv. Objektiv 

sannolikhet kan beskrivas som att sannolikheten för en viss händelse är de 

antalet gånger en händelse skulle inträffa om man gjorde ett experiment med 

exakt samma förutsättningar ett oändligt antal gånger.28 Ett tärningskast kan 

exemplifiera denna typ av sannolikhet där sannolikheten att få en viss siffra 

efter oändligt antal kast är ⅙ om man kastar på exakt samma sätt och 

tärningen är helt jämn på alla kanter. Så är dock inte fallet i en 

 
25 Dahlman (2018) s. 142 f.  
26 Kaplan (1968) s. 1065 f.  
27 Kaplan (1968) s. 1066.  
28 Kaplan (1968) s. 1065 f.  
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brottmålsrättegång där två mål sällan har exakt likadana händelseförlopp. I 

den här framställningen kommer därför endast den s.k. subjektiva 

sannolikheten att behandlas. Detta eftersom en domstol dömer i brottmål på 

grundval av den information som framkommit under huvudförhandlingen. 

Det är vad beslutsfattaren i det enskilda fallet bedömer som sannolikt (baserat 

på vad denne vet om världen) som spelar roll. Detta beskrivs istället som 

subjektiv sannolikhet.29  

 

Vidare bör man utreda begreppet förväntat värde. Med detta menas att en 

beslutsfattare kan göra sina beslut baserat på vilket värde som förväntas 

komma av att beslutet tas. Värdet blir då produkten av sannolikheten för 

värdet och värdet (sannolikhet för värde x värde = förväntat värde). Om man 

tar tärningsexemplet går det att tänka sig en situation där någon har chansen 

att vinna ett värde, låt säga 600 kr, om vederbörande kastar fram en viss siffra. 

Eftersom den objektiva sannolikheten att kasta en viss siffra ⅙ blir det 

förväntade värdet då ⅙ x 600 kr = 100 kr.  

 

Den mest lämpliga formen av beslutsfattande behöver emellertid inte vara 

baserat på förväntat värde. Mänskligt handlande innefattar ofta att det tas 

rationella beslut som inte grundar sig i förväntat värde, eftersom ett visst 

värde kan vara av subjektiv karaktär. Exempelvis kan 100 kr betyda olika 

mycket för olika människor baserat på personens ekonomiska situation. En 

bättre term för värde av relevans för mänskligt beslutsfattande är därför 

förväntad nytta som bestäms på samma sätt som förväntat värde, alltså: 

sannolikhet för nytta  x nytta = förväntad nytta.30  

 

3.2.1.2 Utilitarism 
Nytta (utility) handlar om olika besluts verkan. Den tar sig i den här 

framställningen till uttryck i form av en samhällsnytta som tar hänsyn till 

vilken effekt ett visst beslut i en brottmålsrättegång får för samhället som 

 
29 Dahlman (2018) s. 15.  
30 Kaplan (1968) s. 1067 ff.  
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stort. Det är därför av betydelse att redogöra för utilitarismen; en 

rättviseuppfattning som strävar efter att rättigheter och skyldigheter bör 

fördelas efter samhällsnytta. Den moraliska grundprincipen inom 

utilitarismen är att den handling som leder till störst nytta för samhället är den 

mest rättvisa. Således är utilitarismen en konsekvensetik som tar sikte på 

konsekvenser av olika handlingar.31  

 

Den person som brukar betecknas som utilitarismens fader är Jeremy 

Bentham (1748-1832). Hans formulering av utilitarismens etiska 

grundprincip är att man bör handla på det sätt som leder till största möjliga 

lycka för största möjliga antal individer. För utilitaristerna hänvisas på så sätt 

ofta till den s.k. the great happiness principle som innebär att det 

handlingssätt som innebär mest lycka för den största gruppen är mest 

moraliskt önskvärd.32 Problemen med denna formulering är att det fortfarande 

är svårt att definiera vilket som är det bästa handlingsalternativet i ett konkret 

fall. Ska man handla efter det som ger stor lycka för ett fåtal personer, eller 

mindre lycka för ett större antal? De personer som idag klassar sig som 

utilitarister tar därför fasta endast på nytta; det som maximerar den 

sammanlagda nyttan ska styra handlandet. En sådan formulering handlar om 

att tillfredsställa preferenser, varför denna typ av utilitarism istället brukar 

betecknas preferensutilitarism.33 Låt oss ta ett exempel med två personer, A 

och B, som båda vill ha en cykel. Båda personerna vill cykla till jobbet då de 

annars måste promenera, vilket tar onödig tid från deras vardag. Person A har 

emellertid betydligt längre till jobbet än vad person B har. Om ett handlande 

går ut på att ge cykeln till någon av de två personerna så är således 

preferenserna för person A betydligt större, den ger mer nytta. Därför bör 

cykeln tillfalla person A om det ska bli rättvist ur ett preferensutilitaristiskt 

perspektiv. 

 

 
31 Dahlman (2010) s. 84.  
32 Westerman (2014) s. 197.  
33 Dahlman (2010) s. 85 ff.  
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Utilitarismen kan kritiseras för svårigheterna som kommer av att objektivt 

försöka fastställa vad en viss rättslig handling medför för faktisk 

samhällsnytta i sammanhanget. Emellertid, är det inte kontroversiellt att 

hävda att mycket av juridiken bygger på en rättviseuppfattning som är hämtad 

från utilitaristiska tankegångar.34  

3.3 John Kaplans modell för beräknande 
av beviskravet 

I detta avsnitt behandlas den amerikanska juristen John Kaplans modell för 

att beräkna beviskravet. Modellen lanserades år 1968 i hans verk Decision 

Theory and the Factfinding process, och har blivit både kritiserad och 

tillämpad av många sedan dess.35 Målet var att formulera en beslutsteoretisk 

modell där beviskravet för fällande dom i brottmål skulle kunna beräknas 

genom att sätta ett värde på den samhällskostnad (disutility) som kommer av 

felaktiga domar. Kaplan valde alltså att formulera samhällsnyttan (U) som en 

“negativ samhällsnytta” i form av en samhällskostnad (D). Anledningen till 

detta var enligt Kaplan att det är mer naturligt att tänka i termer av vilka 

negativa konsekvenser som kan komma av juridiska beslut, än eventuellt 

positiva konsekvenser.36  

 

De två utfallen som modellen avgränsas till är att beviskravet (p) blir en 

funktion av samhällskostnaden för felaktiga friande domar där en skyldig går 

fri (Dsf) respektive samhällskostnaden för felaktiga fällande domar där en 

oskyldig döms (Dod).37 Förutsatt att det går att uppskatta ett värde på 

samhällskostnaden är det då möjligt att finna en rationell nivå för beviskravet. 

Detta görs genom att härleda en formel från den beslutsteoretiska 

utgångspunkten att beslutsfattaren (domaren) endast ska utfärda en fällande 

dom om denne anser att den förväntade samhällskostnaden av att felaktigt fria 

 
34 Se t.ex. Dahlman (2010) s. 87. där han redogör för hur 2:1 skadeståndslagen (1972:207) 
ger uttryck för en utilitaristisk rättviseuppfattning.  
35 Laudan & Saunders (2009) s. 3.  
36 Kaplan (1968) s. 1071.  
37 Dahlman (2018) s. 143.  
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är högre än kostnaden för att felaktigt fälla. Om sannolikheten för att den 

tilltalade är skyldig benämns p(s) och sannolikheten för att den tilltalade är 

oskyldig benämns p(o) ska alltså produkten av p(s) och Dsf vara större än 

produkten av p(o) och Dod för en fällande dom. Eftersom p(o) är samma som 

1- p(s) kan man lika gärna skriva p(s) som p och formulera en formel enligt 

följande:  

 

p x Dsf  > (1-p) x Dod     38 

 

 

Samhällskostnaden av felaktiga domar (såväl friande som fällande) 

minimeras alltså när beviskravet p beräknas genom formeln: 

 

𝑝 >  1

1+
𝐷𝑠𝑓
 𝐷𝑜𝑑

39 

 

Eftersom det i framställningen inte kommer göras några försök till att 

uppskatta den faktiska samhällsnyttan (och samhällskostnaden) av de olika 

utfallen i brottmålsrättegången kommer det heller inte  i analysen göras några 

försök att beräkna beviskravet. Ur pedagogisk synvinkel kan vi dock ta den 

tidigare uppskattningen för beviskravet till 98 % som ett exempel för att 

beräkna samhällskostnaden av felaktiga domar: 

 

0,98 >  
1

1 +
𝐷𝑠𝑓
 𝐷𝑜𝑑

 

 

Förhållandet 𝐷𝑠𝑓

 𝐷𝑜𝑑
 blir isåfall 1

 49
 varför man kan man konstatera att enligt 

Kaplans formel blir samhällskostnaden med ett beviskrav på 98 % uppskattat 

till 49 gånger större för felaktiga friande än felaktiga fällande domar.  

 
38 Kaplan (1968) s. 1072.  
39 Kaplan (1968) s. 1071 f.  
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3.4 Laurence Tribes modell för att 
beräkna beviskravet 

Den andra modellen som ska analyseras är den som Laurence Tribe 

formulerade i sitt arbete Trial by Mathematics: Precision & Ritual in the 

Legal Process från 1971. Han utgår, till skillnad från Kaplan som bara 

fokuserade på de felaktiga utfallen, istället från samtliga utfall i en 

brottmålsdom. Den samhällsförlust (D) av felaktiga avgöranden som Kaplan 

använder sig av kan nämligen beskrivas som en negativ samhällsnytta (-U). 

De variabler som beviskravet blir en funktion av i Tribes formel är således: 

 

1) Samhällsnyttan av att skyldiga döms (Usd) 

2) Samhällsnyttan av att oskyldiga frias (Uof) 

3) Samhällsnyttan av att skyldiga frias (Usf) 

4) Samhällsnyttan av att oskyldiga döms (Uod)40 

 

Kaplan citeras flitigt i Tribes arbete. Dessutom verkar han vara av 

uppfattningen att Kaplan i sin formel redan hade räknat med alla de fyra 

utfallen. Enligt Tribe formulerade Kaplan nämligen Dsf som skillnaden mellan 

Usd och Usf  (Dsf  = Usd -  Usf ), och Dod som skillnaden mellan Uof och Uod (Dod 

= Uof -  Uod).41 Problemet med detta är att om Dod och Dsf  definieras som 

samhällskostnaden av oskyldiga döms och samhällskostnaden av att skyldiga 

frias så är Dsf  = Usd -  Usf  och Dod = Uof -  Uod  bara när Uof = 0 och Usd = 0. 

Det förutsätter alltså att eventuell samhällsnytta som kommer av korrekta 

domar helt förbises. Det finns därför fördelar med att lyckas formulera en 

formel för beviskravet som utgår från samtliga utfall.42 Tribes formel 

motverkar detta och lyder:  

 

 
40 Tribe (1971) s. 1379.  
41 Tribe (1971) s. 1383.  
42 Laudan & Saunders (2009) s. 4. där de hävdar att fördelarna med att använda Tribes 
formel är överväldigande.   
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𝑝 =  
1

1 +
𝑈𝑠𝑑 −  𝑈𝑠𝑓
𝑈𝑜𝑓 − 𝑈𝑜𝑑

43 

 

3.5 Kritik mot ett sannolikhetsbaserat 
beviskrav och modellerna 

Modeller för att beräkna beviskravet med hjälp av beslutsteoretisk 

sannolikhetslära har kritiserats. Likaså har det lyfts fram kritik från olika håll 

avseende Tribe och Kaplans modeller. I detta avsnitt kommer några av dessa 

kritiker att nämnas.  

 

3.5.1 Nessons fängelseexempel 
Juristen Charles Nesson (f. 1939) är en av kritikerna mot hela tankesättet med 

att beviskravet för fällande dom i brottmål reduceras till ett numeriskt 

sannolikhetstal.44 Han använder sig av ett egenformulerat hypotetiskt 

exempel, som hädanefter kommer benämnas fängelseexemplet, för att 

argumentera för sin sak. Genom fängelseexemplet pekar Nesson på att en hög 

sannolikhet för skuld inte nödvändigtvis bör vara tillräckligt för en fällande 

dom.  

 

Exemplet tar sikte på en situation då 25 fångar befinner sig tillsammans 

utomhus på gården till ett fängelse. Utomhus befinner sig också en vakt, och 

en bit därifrån ett vittne. Vittnet är dock placerat så pass långt därifrån att 

vederbörande inte har möjlighet att urskilja enskilda individer, men kan ändå 

uppfatta ett visst händelseförlopp. Vad som händer är att vakten snubblar till 

och landar på marken, varefter fångarna diskuterar emellan sig vad de ska 

göra. Innan något inträffar smiter emellertid en fånge iväg till en byggnad en 

bit därifrån, och sen bestämmer sig de övriga 24 fångarna för att mörda 

vakten. När mordet är avklarat dyker fången som smitit därifrån upp igen 

 
43 Tribe (1971) s. 1383.  
44 Nesson (1979) s. 1192.  
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innan polisen hinner dit för att försöka klara upp mordet. Vittnet (som stod en 

bit därifrån) kan då peka ut att han har sett 24 st fångar mörda vakten, och 

vittnesmålet blir då bevis som en åklagare kan åberopa i en rättegång. Om en 

av fångarna sedan ställs inför rätta kan man alltså säga att det är 24
 25

 (96 %) 

sannolikhet att den personen ska dömas för mord baserat på vittnets 

bevisning. Om beviskravet då är ställt till t.ex. 95 %45 ska alltså personen 

dömas baserat på den enda framlagda bevisningen, som är av rent statistisk 

natur.46 

 

För många blir den intuitiva känslan att fången som ställs inför rätta ska 

frikännas, men sannolikhetskravet på 95 % talar istället för att vederbörande 

ska fällas. Nesson menar att en sådan kvantifiering av beviskravet bör leda 

till att ”utom rimligt tvivel” förlorar sin psykologiska effekt av att förbygga 

fortsatt tvivel huruvida den fällande domen är korrekt. Genom exemplet visar 

alltså Nesson på varför han är principiellt avvisande till tanken på att 

bestämma beviskravet för fällande dom i brottmål i termer av sannolikhet.47  

 

3.5.2 Kritik mot Kaplans och Tribes modeller 
Den största kritiken mot Kaplans modell har redan framgått indirekt vid 

formulerandet av Tribes modell. Ett problem med att bara titta på de felaktiga 

domarna är att hänsyn inte tas till eventuell samhällsnytta som kan komma av 

riktiga avgöranden.48 Kaplans val att bara inkludera de felaktiga domutfallen 

kan vara ett resultat av en föreställning som funnits bland jurister sedan länge 

att det bara är samhällsförlusten av de felaktiga domarna som räknas. Detta 

kan eventuellt vara en konsekvens av det mycket kända Blackstones 

förhållande (the Balckstone thesis) som formulerades av William Blackstone 

(1723-1780) på 1700-talet: 

 
45 Om man vill jämföra med det tidigare uppställda 98 % så kan man istället tillämpa 
exemplet med 100 fångar istället för 25 och få 99 % sannolikhet för en viss fånges skuld.  
46 Nesson (1979) s. 1192 ff.  
47 Nesson (1979) s. 1196.  
48 Dahlman (2018) s. 144. 
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 Det är bättre att tio skyldiga personer undkommer straff 

än att en oskyldig person tar skada.49  

 
Laudan och Saunders har emellertid lyft fram att citatet i sig inte tar sikte på 

något annat än förhållandet mellan felaktiga friande och fällande domar. 

Ordalydelsen innefattar således inte något om huruvida samhällskostnaden är 

större för något av domutfallen. Många rättsvetenskapliga forskare har, enligt 

Laudan och Saunders, försökt definiera om Blackstones förhållande till att 

handla om samhällskostnad istället för att endast tala om det föredragna 

förhållandet mellan felaktiga friande och felaktiga fällande domar.50  

 

När det kommer till Tribes modell kan konstateras att en av de största 

kritikerna var Tribe själv. Han menade att eftersom samhällsnyttan av de olika 

utfallen enligt formeln är funktioner av den subjektiva (med andra ord 

uppfattade) sannolikheten för den tilltalades skuld, blir modellen i sig ganska 

svår att använda.51 Liknande kritik mot modellen lyfts fram av Michael 

DeKay.52 Enligt Laudan och Saunders verkar kritiken emellertid bottna i att 

varken Tribe eller DeKay verkar införstådda med att formeln är baserad på 

förväntad samhällsnytta (expected utility) och inte samhällsnytta.53 

 

En annan invändning man kan ha mot formlerna är att samhällskostnaden för 

de olika utfallen kan variera kraftigt beroende av vilken typ av brottslighet 

och vilken gärningsman det handlar om.54 För en seriemördare som begått 

flertalet mord kan samhällskostnaden av felaktiga friande domar vara 

betydligt högre än för en tillfälligförbrytare som kör för fort.   

 

 

 
49 DeKay (1996) s. 95.  
50 Laudan & Saunders (2009) s. 10 f.  
51 Tribe (1971) s. 1383.  
52 DeKay (1996) s. 114. 
53 Laudan & Saunders (2009) s. 7 ff.  
54 Diesen (1994) bevisprövning I brottmål. s. 17. Se även DeKay (1996) s. 114.   
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4 Straffprocessens 
övergripande funktion 

4.1 Grundläggande begrepp 
I förra avsnittet konstaterades att man kan använda beslutsteoretiska modeller 

för att beräkna beviskravet genom att definiera samhällsnyttan av de olika 

utfallen i en brottmålsrättegång. De kommande avsnitten syftar till att utreda 

det eventuella sambandet mellan samhällsnyttan och straffprocessens 

funktioner. Eftersom samhällsnytta är ett utilitaristiskt begrepp krävs således 

en konsekvensetisk analys av den funktion som domstolarnas avgöranden 

fyller i samhället. Ett problem med detta är att samhällsnytta är ett 

utilitaristiskt värdebegrepp, medan funktion i sammanhanget kan anses vara 

en normativ beskrivning av olika uppgifter eller egenskaper som 

straffprocessen förväntas inneha. Det går, till skillnad från samhällsnyttan, 

inte att sätta ett värde på en viss funktion. Emellertid, går det att (teoretiskt) 

formulera ett värde på en viss funktions genomslagskraft, som i sin tur 

förväntas medföra en samhällsnytta. Hur mycket samhällsnytta som 

funktionens genomslag medför blir, ur ett preferensutilitaristiskt perspektiv, 

beroende av befolkningens preferenser. För att maximera samhällsnyttan 

krävs en perfekt balans av olika funktioners genomslagskraft i förhållande till 

samhällets preferenser.  

 

Två ytterligare begrepp som förekommer i den rättsvetenskapliga litteraturen 

är syfte och ändamål. Begreppen används ofta som synonymer till begreppet 

funktion i olika delar av straffrätten och straffprocessen55. Det är emellertid 

viktigt att utreda skillnaden mellan ett syfte och ett ändamål. Ett syfte talar 

varför och hur man utför en viss handling. Man kan beskriva det som att det 

handlar om att göra upp en plan för hur man ska nå ett visst resultat. Till 

exempel kan syftet med en straffbestämmelse vara att straffa folk som begår 

 
55 Se t.ex. Ekelöf I (2016) s. 87. där man i framställningen använder begreppen syften, 
ändamål och funktioner synonymt.  
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mord eftersom det förhoppningsvis leder till att personen blir avskräckt från 

att begå ytterligare brott i framtiden. Ett ändamål tar istället sikte på att 

definiera resultatet man vill uppnå med ett visst handlande. Ändamålet med 

en straffbestämmelse kan vara att se till att färre rättsstridiga handlingar 

begås. Det besvarar vad man vill få för resultat, men inte varför eller hur man 

vill uppnå det.  

 

Straffprocessens syfte kan därför beskrivas som att man genom funktioner 

uppnår straffprocessens ändamål.  

 

4.2 Straffprocessen i förhållande till 
straffrätten 

Detta avsnitt har till uppgift att beskriva straffprocessens övergripande 

funktion. Vad som menas med straffprocess i sammanhanget är i huvudsak 

de regler som behandlar rättegångsförfarandet kring brottmålen. I 

rättsvetenskaplig litteratur förekommer flera teorier om straffprocessens 

funktioner och i de följande avsnitten kommer de olika perspektiven att 

analyseras och struktureras för att underlätta framställningens fortsatta 

diskussion. Det är ingen enkel uppgift att dela in doktrinens diverse 

funktionsbeskrivningar i en enhetlig struktur. De olika perspektiv som 

kommer till uttryck är starkt beroende av sin kontext. En rättsvetenskaplig 

framställning om olika syften och ändamål som finns i straffprocessen kan 

kretsa kring olika problem som kräver olika ingångsvinklar till diskussionen. 

På samma sätt företas följande analys med starkt beaktande av de 

funktionsresonemang som har mest inverkan på frågan om beviskravets 

samhällsnytta. Således är det viktigt att poängtera att diskussionen kommer 

att i största möjliga mån avgränsas till att behandla de funktioner som har 

störst relevans vid avkunnandet av dom. Straffprocessen som helhet täcker en 

större del som innefattar allt från tidiga polisiärt ingripande hela vägen fram 

till verkställandet av straffet. Funktionernas genomslag kan alltså variera 

beroende på när i processen det handlar om, där olika funktioner dominerar i 

olika skeenden av processen, till exempel under förundersökningen, 
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prövningen av ansvarsfrågan och överläggningen. Beteckningen för denna 

tanke är ett s.k. differentierat funktionstänkande.56  

 

Som övergripande funktion behövs således en formulering som täcker alla 

olika stadier i processen och i de olika processformerna.  Per Henrik 

Lindblom med flera har definierat processrättens övergripande funktion som 

att ge maximalt genomslag för ändamålen bakom de materiella reglerna.57  

Denna beskrivning av rättskipningen bör gälla för både civilprocessrätten och 

straffprocessrätten, och de materiella reglerna som åsyftas är alltså beroende 

av vilken typ av mål det rör sig om. Eftersom framställningen är begränsad 

till att behandla enbart straffprocessen kan den avgränsas till att fokusera på 

den straffrättsliga lagstiftningen. Således blir den övergripande funktionen 

formulerad enligt följande:  

 

 

     Straffprocessens övergripande funktion: 

Att ge maximalt genomslag för ändamålen bakom den 
materiella straffrätten. 

 

 

 

Straffprocessens funktion hänger således nära samman med straffrättens 

ändamål eftersom det grundar sig på den materiella straffrätten. För att 

undersöka hur straffprocessens olika funktioner får genomslagskraft är det 

därför viktigt att utreda vilka ändamål som ligger bakom strafflagarna ifråga. 

4.3 Straffrättens syfte 
Straffrätten behandlar juridiken kring brott och dess påföljder. 

Strafflagstiftningen utgörs i huvudsak av brottsbalken (1962:700) (BrB) men 

även av speciallagar som används för vissa speciella brottstyper. I 1 kap. 1 § 

 
56 Se Ekelöf I (2016) s. 31. 
57Se Lindblom (2000) s. 55. Se även t.ex. Bylander (2006) s. 330.  
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BrB stadgas att brott är en gärning beskriven i lag och för vilken straff är 

föreskrivet. Vidare framgår av samma paragraf den s.k. legalitetsprincipen, 

vilken stadgar att gärningen måste vara förbjuden enligt lag för att anses 

utgöra ett brott. De gärningar som blivit klassade som brott har således blivit 

kriminaliserade av lagstiftaren. Teorier som behandlar kriminalisering kan 

handla om helt olika straffrättsliga funktioner. Kriminalisering kan till 

exempel ske antingen för att man vill undvika att det begås brott i framtiden, 

eller för att det tidigare har begåtts ett brott.58   

 

4.3.1 Straffteorier 
Bakom kriminaliseringen finns uppfattningar om varför vissa handlingar 

anses straffbara och på vilket sätt bestraffning är samhället till gagn. Ett 

vanligt sätt att beteckna dessa uppfattningar är straffteorier. Straffteorierna är 

internationella till sin karaktär, och även om denna framställning framförallt 

är inriktad på svensk rätt kan man betrakta teorierna som allmängiltiga då de 

behandlar idéströmningar som verkar över nationsgränserna. 59 

 

Man kan dela in straffteorierna i absoluta eller relativa teorier. Uppdelningen 

syftar till huruvida straffen utdöms med ett uttalat syfte eller ej. I de absoluta 

straffteorierna har bestraffningen i sig ingen uttalad praktisk betydelse utan 

straffet är ett uttryck för slags etiskt krav. Hit räknas bland annat 

vedergällning.  De relativa straffteorierna ser istället på bestraffningens 

praktiska ändamål. Hit räknas teorierna de preventiva teorierna.60 De 

absoluta och relativa straffteorierna hör ihop på många sätt i bemärkelsen att 

straffets berättigande och ändamål ofta hänger samman.61  

 

Det bör nämnas att det finns många teorier som behandlar 

bestraffningsfenomenet. En rationalisering kring alla de teorier som har 

relevans för straffsystemet som helhet riskerar dock att bli förlamande. Vidare 

 
58 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 30. 
59 Jareborg & Zila (2020) s. 65. 
60 Jareborg & Zila (2020) s. 65 f.  
61 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren (2015) s. 21 f. 
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är det lönlöst att försöka gå igenom allt som skrivits kring idéer som kan 

tänkas ha påverkat lagstiftningen (i synnerhet med framställningens 

omfattning i åtanke). Redogörelsen har därför avgränsat sig till några få 

teorier som kan underlätta förståelsen av straffprocessens funktion i 

förhållande till beviskravet. Den rättsvetenskapliga diskussionen i straffrätten 

kretsar ofta kring motsättningen mellan preventionsteorier och 

vedergällningsteorier, varför kommande avsnitt kommer fokusera mest på 

dessa.62  

  

4.3.2 Preventionsteorier 
Ur ett historiskt perspektiv har det sedan länge funnits, hos i princip alla 

ideologiska inriktningar, en uppfattning om att det är statsmaktens uppgift att 

genom straff se till att människor inte skadar varandra. Enligt vissa, ofta 

naturrättsliga uppfattningar, anses det rentav vara den enda uppgiften som ska 

tillfalla det allmänna. Hugo Grotius (1583-1645) formulerade tidigt idéer som 

påminner om detta synsätt, något som senare beskrivits som 

“nattväktarstaten”.63  

 

En annan som filosoferade kring denna uppgift för statsmakten var John 

Locke (1632-1704) som menade att statsmaktens bestraffande verksamhet 

rättfärdigas genom att den skyddar medborgarnas liv, frihet och egendom. 

Hans teori utgår från tanken att om inte individer inte engagerar sig 

tillsammans så befinner de sig i ett naturtillstånd där alla tillåts inkräkta på 

varandras rättigheter och vålla varandra lidande utan konsekvenser. Således 

måste ett samhällskontrakt upprättas mellan statsmakten och varje enskild 

medborgare för att tillförsäkra denne skydd mot våld. Vid instiftandet av 

samhällskontraktet överför således en medborgare sin rätt att straffa till 

staten.64  

 

 
62 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 30.  
63 Westerman (2014) s. 129 
64 Westerman (2014) s. 93 ff.  
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Cesare Beccaria (1738-1794) utgick också från samhällskontraktet när han 

formulerade sin teori om straffrätten i sitt berömda verk “Om brott och straff” 

(Dei Delitti e delle Pene). Han menade att medborgarna genom 

samhällskontraktet blivit tvingade av omständigheterna att ge upp delar av sin 

personliga frihet. Således är det enligt Beccaria viktigt att medborgarna inte 

tvingas överlämna mer av sin frihet än det som behövs för att lyckas övertala 

de andra i samhället att försvara resten av deras frihet. Han menade därför att 

stränghet som överskred denna gräns skulle vara överflödig och innebära 

tyranni. Onödigt grymma straff saknar alltså enligt Beccaria inte bara ett 

syfte, utan de får rentav en motsatt effekt. Han förordade därför prevention 

som det huvudsakliga ändamålet med bestraffningen, där både 

gärningsmannen och andra medborgare avskräcks från framtida rättsstridigt 

handlande.65    

 

Jeremy Bentham, som påverkades starkt av Beccaria, formulerade på 1700-

talet en idé om straffets preventiva verkan som präglar vår syn på straffets 

funktion än idag.66 Han hade tre idéer för hur kan uppnå en preventiv effekt 

på det individuella planet nämligen oskadliggörande, förbättring och 

avskräckning.67  Den första delen, oskadliggörande, handlar om att begränsa 

individens förmåga att handla rättsstridigt igen. Ett vanligt ord för detta är 

inkapacitering68. Det grundläggande tankesättet är att individen som har 

utfört handlingen är samhällsfarlig och därför måste hållas inkapaciterad för 

att undvika ytterligare brottslighet. Idag kan man säga att detta typ ändamål 

med straffet tas tillvara främst genom fängelsestraffet. Bentham var en stark 

förespråkare av fängelsestraffet, som sågs som ett betydligt humanare 

alternativ än de olika kroppsstraffen som var vanliga på hans tid.69 Den andra 

av Benthams idéer handlar om förbättring. Straffets ändamål är här att ta bort 

individens vilja att begå ytterligare brott. Detta för tankarna till 

 
65 Westerman (2014) s. 210 ff. 
66 Sarnecki (2009) s. 448. 
67 Jareborg & Zila (2020) s. 85.  
68 Oskadliggörande kan lätt föra tanken till sanktioner av mer definitiv karaktär som t.ex. 
dödsstraff. Se Jareborg & Zila (2020) s. 86.  
69 Sarnecki (2009) s. 464. 
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kriminalvårdens behandlande verksamhet. Genom att med straffet erbjuda 

medicinsk, psykiatrisk, psykologisk, eller socialterapeutisk verksamhet intar 

man en optimistisk syn till individens framtid. Denna typ av preventiva 

åtgärder präglade västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet under 

efterkrigstiden fram till ungefär 1970-talet, då den s.k. behandlingsideologin 

fick stort genomslag.70 Den sista av idéerna för individualprevention som 

Bentham formulerade handlar om avskräckning. Straffets ändamål tar här 

sikte på individer som till synes inte har något behov av förbättring. Så kallade 

tillfällighetsförbrytare kan genom att bli tilldelade ett straff uppfatta 

samhällets markering som en individuell varning att inte företa rättsstridiga 

handlingar igen.71  

 

Dagens syn på prevention grundar sig till stor del i de teorier som 

formulerades av bland annat av Beccaria och Bentham. Jerzy Sarnecki har 

definierat brottsprevention som: sådana åtgärder och förhållanden som 

minskar sannolikheten för brott och/eller reducerar skadeverkningar 

(inklusive rädsla) av brott.72 Med kriminaliseringen möjliggörs sanktioner 

med förhoppning om att de ger en s.k. preventiv effekt. Man kan säga att det 

handlar om att sätta upp gränser för vad som är tillåtet.73 Likaså fokuserar 

verkställigheten av straff ofta på individualpreventiva åtgärder för att hindra 

brottsbenägenheten hos en person som redan begått rättsstridiga handlingar.  

 

4.3.3 Vedergällning 
De relativa straffteorierna och idén bakom att ha ett uttalat syfte med straffet 

har emellertid ifrågasatts allt mer med tiden. Redan tidigt var Immanuel Kant 

(1724-1804) en stark motståndare till de relativa straffteorierna. Han menade 

att varje rättskränkning skulle bemötas med ett rättvist lidande riktat mot 

förövaren i form av sanktioner. Enligt Kants uppfattning kan straffet aldrig 

 
70 Sarnecki (2009) s. 447 ff. 
71 Sarnecki (2009) s. 433 f.  
72 Sarnecki (2009) s. 482.  
73 Nääv & Zamboni (2018) s. 212. Jämför med civilrätten som istället ”tillhandahåller 
instrument för samhandling”. 
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fungera som ett medel för ett gott syfte, utan finns till för att förnuftet kräver 

det. Denna syn på bestraffningen har förespråkats av otaliga rättsfilosofer 

även efter Kant, och förekommer än idag. 74 

 

Efter att kritik hade riktats mot behandlingsideologin och allmänpreventionen 

började man under 80-talet att titta på andra teorier som skulle få genomslag 

som alternativ till det preventiva tankesättet. År 1989 tillkom det 29:e kapitlet 

av BrB där proportionaliteten av straffet i förhållande till brottet istället 

framhävdes. Proportionalitet som straffteori påminner om vedergällning i 

bemärkelsen att när en domare ådömer straff till en viss person som förövat 

ett brott blir det i form av en ”rättvis” vedergällning. Bedömningen om vad 

som är rättvist i sammanhanget har emellertid varierat genom åren.  Man kan 

härleda vedergällningsfilosofin redan till tidiga straffsystem i gamla 

testamentet och Hammurabis lag från långt före Jesu födelse.75 Då stadgade 

den s.k. tallionsprincipen (Lex talonis) att ont skulle bemötas med lika ont 

enligt devisen öga för öga, tand för tand. Idag styr andra rättviseparametrar 

hur bestraffningen utformas. 

 

Nutida syn på rättvisa har mer att göra med hur allvarligt brottet är i 

förhållande till skulden hos gärningsmannen. Påföljden ska således 

bestämmas utifrån omständigheterna kring brottet där den konkreta 

gärningens förkastlighet, som till viss del beror på gärningsmannens skuld, 

ligger till grund för bedömningen.76 Tanken finns lagstadgad i svensk rätt 

enligt 29 kap 1 § BrB. 

 

 

 
74 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren (2015) s. 20 ff. 
75 Sarnecki (2009) s. 454 f.  
76 Jareborg (1992) s. 144. 
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5 Straffprocessens externa 
funktion 

5.1 Straffprocessens produkt 
I detta avsnitt ska undersökas vilken funktion domstolarnas avgöranden har 

för samhället i stort, alltså för individerna och samhället utanför den enskilda 

processen. Man kan benämna denna typ av ändamål som externa funktioner. 

Tanken är att straffprocessen ska fylla en samhällsfunktion inte bara för 

parterna i den aktuella processen, utan även att det som kommer av 

rättskipningen har en samhällsnytta. Man kan använda sig av en liknelse från 

Per Henrik Lindblom för att underlätta förståelsen något. Han liknar då 

rättskipningen med en maskin som fyller en viktig funktion i ett system.  

 

”… man kan inte tillverka eller modifiera en ändamålsenlig 

maskin … om man inte vet vad det är den skall 

producera.”77 

 

Enligt liknelsen bör man alltså identifiera vilken produkt den 

”straffprocessuella maskinen” ska producera innan man skapar eller ändrar 

systemet.  

 

De allmänna domstolarna har till uppgift att pröva mål och ärenden. De 

avgöranden som följer av prövningarna får således anses utgöra 

straffprocessens produkt. Det är emellertid inte ändamålsenligt att producera 

vilken typ av avgöranden som helst. På samma sätt som konsumenter vill 

köpa bilar med vissa specifika egenskaper som till exempel komfort, 

motorkapacitet och säkerhet, vill användarna ha domstolsavgöranden som 

uppfyller vissa specifika krav. Lämpligt nog kan man fortsätta med analogier 

till teknikens värld. Vid produktframtagning är det vanligt att man utför en 

 
77 Lindblom (2000) s. 198.  
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s.k. funktionsanalys. Med detta menas att man delar in produktens ändamål i 

olika huvudfunktioner, delfunktioner och stödfunktioner. Uppdelningen görs 

genom att utreda vad användarna av produkten har för krav. Denna analys 

används sedan som underlag för formulering av produktens 

kravspecifikation. För att en funktionsanalys ska kunna företas krävs således 

att man utreder vilka som är de rättsliga avgörandenas användare. 

 

En lockande tanke är att se på rättssubjekten i varje enskilt mål som 

användare. Då åsyftas alla de parter som är verksamma i processen, dvs den 

tilltalade, åklagaren, rätten. Hit räknas bland annat också domstolens 

ordförande, parternas ombud, och vittnen.78 Problemet med detta synsätt är 

att rättssubjekten genom sitt agerande i processen aktivt bidrar till 

”produktens” tillverkning. Det vore därför mer lämpligt att se dem som 

användare av maskinen.79  

 

Produktens användare är istället medborgarna. Det är medborgarna som i 

högsta grad berörs av domar och beslut från de allmänna domstolarna. De tar 

del av besluten genom offentlighetsprincipen och kan på så sätt även syna och 

ställa krav på verksamheten. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och 

det är genom att rösta i val till riksdagen man indirekt medverkar till att 

instifta nya lagar på straffrättens område. Straffrättskipningens avgöranden i 

en rättsstat är resultatet av medborgarnas överträdelser av dessa lagar.  

 

5.2 Den externa huvudfunktionen: Att 
förverkliga materiell rätt 

För att medborgarna ska vara nöjda med den straffprocessuella ”produkt” som 

utgörs av rättsliga avgöranden krävs det att rättsapparaten uppdagar och 

beivrar begångna brott i enlighet med den materiella rätten. Om det inte hade 

funnits en rättskipning som tillverkar rättsliga avgöranden i vårt samhälle 

 
78 Se Ekelöf I (2016) s. 38. 
79 Vill man fortsätta med liknelser är det nära till hands att se på rättssubjekten snarare som 
maskinens operatörer. Mer om detta i avsnitt 6.1. 
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hade det varit svårare för ändamålen bakom straffbestämmelserna att få 

genomslag. I en representativ demokrati är folket genom sin röst i politiska 

val indirekt med och påverkar lagstiftningens utformning. De 

straffprocessrättsliga avgörandena blir ett uttryck för att deras vilja har fått 

genomslag. Ett exempel kan vara att riksdagen röstat igenom en 

kriminalisering av handlingen att äta prinsesstårta. Det är inte förrän 

människor avstår från att äta prinsesstårta eller brottet begås och personen 

lagförs som man kan hävda att den nya kriminaliseringen fått genomslag. Det 

är således av vikt att de materiella reglerna blir förverkligade.  

 

Den bakomliggande rädslan är att om straffprocessen misslyckas i sina försök 

att lagföra brott så riskerar det att leda till att folket inte längre rättar sig efter 

lagstiftningen. I en sådan ordning kan således ändamålen bakom straffrätten 

inte få genomslag eftersom medborgarna inte blir försedda med skydd i 

förhållande till andra individer i samhället. Ett omtvistat begrepp för detta är 

rättstrygghet som ibland används med en helt annan innebörd.80 För att 

motverka begreppsförvirring undviks därför begreppet i den fortsatta 

framställningen.  

 

Genom förverkligandeprincipen strävar straffprocessen efter att minimera 

antalet felaktiga friande domar. Om oskyldiga personer slipper straff blir den 

materiella straffrätten inte förverkligad.81 Med utgångspunkt i nämnda 

princip ska därför en extern huvudfunktion (EHF) för domstolsväsendet 

formuleras enligt följande: 

 

 

Straffprocessens externa huvudfunktion 

Att förverkliga den materiella straffrätten 

 

 

 
80 Lindblom (2000) s. 223.  
81 Nowak (2003) s. 61. 
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5.3 De externa delfunktionerna 
Härnäst i analysen preciseras olika delfunktioner till den externa 

huvudfunktionen (att förverkliga den materiella straffrätten). Med 

delfunktioner menas i sammanhanget sådana funktioner som samverkande 

bildar en annan överordnad funktion. Som vi nämnde tidigare syftar 

straffrätten till att bestraffa antingen för att brott inte ska begås i framtiden 

(prevention), eller för att brott redan har begåtts (vedergällning). Att 

förverkliga ändamålen bakom straffrätten innefattar alltså en strävan efter att 

möjliggöra för såväl prevention som vedergällning inom straffprocessens 

ramar. Två teorier om straffprocessens funktion som ger uttryck för detta är 

handlingsdirigering och brottsbekämpning. Vi kan därför bygga upp ett 

funktionsträd med externa delfunktioner (EDF) enligt följande:  

 

 

                      Straffprocessens externa huvudfunktion: 

Att förverkliga den materiella straffrätten 

 
 

 

 
 
 
   EDF I: Brottsbekämpning                         EDF II: Handlingsdirigering 
 

 

5.3.1 Extern delfunktion I: Brottsbekämpning 
Straffprocessens strävan efter att beivra rättsstridigt handlande kan som 

tidigare nämnts handla om att antingen försöka motverka brottslighet i 

framtiden (prevention), eller att reagera på brottsligt agerande som redan har 

skett (vedergällning). Således är begreppet brottsbekämpning egentligen inte 

optimalt att använda som en extern delfunktion, eftersom det med sin 

ordalydelse hade kunnat innefatta både preventionsteorierna och 
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vedergällningsteorierna. För att inte förväxla med den externa 

huvudfunktionen (att förverkliga den materiella straffrätten) understryks att 

vad som åsyftas i den här framställningen är att brottsbekämpning som 

funktion enbart tar sikte på reaktionen på redan begångna brott.82 Eventuella 

preventiva verkningar kommer istället att behandlas i avsnittet som handlar 

om “Extern Delfunktion II: Handlingsdirigering”. 

 

Flera rättsvetenskapliga forskare har lyft fram brottsbekämpning som en av 

de två huvudfunktionerna i straffprocessen, vid sidan om rättssäkerhet.83 

Huruvida detta är ett resultat av att handlingsdirigeringsfunktionen inte 

tillmäts en lika stor betydelse i sammanhanget, eller att vissa helt enkelt väljer 

att räkna in handlingsdirigering i brottsbekämpningfunktionen, kommer inte 

att utredas vidare i denna framställning. Det är förefaller emellertid tydligt 

vem som tycks ha inspirerat till uppdelningen av straffprocessen i två 

huvudfunktioner. Den kan spåras till Herbert Packer (1925-1972) och hans 

verk The limits of the Criminal Sanction som skrevs på 1960-talet. I verket 

formulerade Packer “brottsbekämpningsmodellen” (the crime control model) 

som en av sina två deskriptiva typmodeller för straffprocessen.84 Det är 

således värt att nämna att Packers syfte med modellerna inte var att formulera 

en normativ teori för att beskriva hur rätten bör se ut, utan han ville snarare 

ge ett rättsteoretiskt verktyg för att utvärdera trender i straffprocessen.85  

 

Enligt Packers “The crime control model” betonas brottsbekämpningen (the 

repression of criminal conduct) som den viktigaste funktionen i 

straffprocessen. Utan en brottsbekämpning skulle folk börja bortse från den 

materiella straffrätten och medborgarna hade behövt leva i ständig rädsla. Det 

är således av stor vikt att brott beivras för att upprätthålla social trygghet i 

samhället.86 En bristande effektivitet i rättsskipningen leder enligt Packer 

 
82 Begreppsförvirringen blir inte mindre påtaglig av att det går att likställa 
brottsbekämpningsfunktionen med den s.k. förverkligandeprincipen. Jmf Nowak (2003) s. 
62.  
83 Se t.ex. Lindblom (2000) s. 56.  
84 Ekelöf I (2016) s. 30 f.  
85 Ashworth & Redmayne (2010) s. 39. 
86 Sanders & Young (2007) s. 19 f.  
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därför till ett hot mot individens frihet. Men han tycks här inte syfta på 

effektiviteten i antalet faktiska brott som klaras upp, utan vad Packer menar 

är främst allmänhetens uppfattning om straffprocessen effektivitet. Således är 

det allmänhetens uppfattning av hur många brott som klaras upp, inte hur 

många brott som faktiskt klaras upp, som spelar störst roll.87  Denna syn kan 

kritiseras för att det riskerar att leda till en ökad politisering av 

straffprocessen. Enligt Asp, Ulväng och Jareborg bör man vara försiktig med 

ett sådant synsätt, då det riskerar att leda till straffrätten bara finns till för att 

vinna politiska poänger.88 Oavsett vad man anser om huruvida 

brottsbekämpningen bör främja faktisk effektivitet eller uppfattad 

effektivitet, så är de flesta av åsikten att brottsbekämpningen syftar till är att 

sträva efter att minimera antalet felaktigt friande domar.89  

 

5.3.1.1 Vedergällning 
Det är nära till hands att se brottsbekämpningen i termer av vedergällning. 

När straffet i sig inte har ett uttalat syfte (i kontrast till t.ex. de preventiva 

straffteorierna) handlar effektiviteten i straffprocessen enbart om att det 

behövs för att upprätthålla någon slags moral. Vad Packer tycks ha menat med 

vedergällning (the retributive view) är att staten ska tilldelas ett ansvar för att 

utdöma antingen en slags hämnd eller en försoning å samhällets vägnar. Han 

poängterar dock att det inte spelar någon större roll hur man utdömer; enligt 

vedergällningstanken ska en brottsling bli straffad helt enkelt eftersom denne 

har förövat ett brott.90  

 

Ashworth och Redmayne verkar ha en liknande inställning i att bestraffning 

ska rättfärdigas genom att det är kan anses vara moraliskt rätt att fördöma 

orätt i form av brott. Straffprocessens funktion är därför att se till att detta 

sker.91 När domstolen utdömer straffansvar till en faktisk brottsling så gör de 

 
87 Packer (1968) s. 158. 
88 Asp, Ulväng & Jareborg (2013) s. 21. 
89 Lindblom (2000) s. 56. och Bylander (2006) s. 337. 
90 Packer (1968) s. 37 f.  
91 Ashworth & Redmayne (2010) s. 21 f.  
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det för att stoppa skada i samhället.92 Genom att fördöma orätt får individen 

ett straff som står i proportion till brottet. Straffet berättigas således med ett 

slags förtjänstargument.   

 

Jareborg är också av uppfattningen att svaret på frågan varför vi utdömer 

straff i det enskilda fallet ska besvaras med vedergällningsargumentet. Han är 

av åsikten att straffsystemet är ofrånkomligen utformat på ett sånt sätt att 

ådömande av straff måste innefatta vedergällning. Han poängterar dock att 

vedergällningsteorierna inte gör sig bra när man kriminaliserar med dem i 

åtanke.93  

 

5.3.2 Extern delfunktion II: Handlingsdirigering 
Som ett resultat av den externa huvudfunktionen att förverkliga materiell 

rätt kommer också straffprocessens funktion att påverka människors 

beteende i samhället. Enligt de preventiva straffteorierna är prevention det 

bakomliggande ändamålet vid beslut om kriminalisering. Genom straffhotet 

är lagstiftningen tänkt att ge en samhällsnyttig effekt i bemärkelsen att folk 

håller sig borta från att begå vissa handlingar. Således får straffprocessen en 

handlingsdirigerande effekt.  

 

Det är här viktigt att skilja mellan den allmänpreventiva straffteorin och den 

individualpreventiva straffteorin. Båda har till syfte att motverka att brott 

begås i framtiden, men med allmänpreventionen är målet att medborgarna i 

allmänhet ska hålla sig borta från straff, medan individualpreventionen 

riktar till sig till enskilda individer som redan har begått brottslighet och 

därigenom riskerar att återfalla i rättsstridigt beteende.  

5.3.2.1 Allmänprevention 
Den allmänpreventiva verkan är som störst på kriminaliseringsnivå, och 

handlar om att ge en avskräckande effekt för befolkningen i allmänhet. Från 

 
92 Ashworth & Redmayne (2010) s. 53. 
93 Jareborg (1992) s. 138.  
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början var tanken att fruktan för straff och andra rättsliga reaktioner var 

lagstiftarens sätt att tala om för medborgarna hur man ska agera i samhället. 

Detta synsätt var särskilt vanligt före upplysningstiden då till exempel 

kropps- och skamstraff utfördes offentligt för att ge ett starkt intryck på 

folket och få en avskräckande effekt. Med tiden utvecklades idéerna om 

straffets avskräckande effekt till att det snarare handlade om det 

psykologiska tvång som straffhotet utövar mot medborgarna, ett synsätt som 

bland annat den allmänpreventiva straffteorin är att det inte nödvändigtvis 

handlar om en fruktan, utan snarare en pliktkänsla hos folket som gör att 

man rättar sig efter lagen. Pliktkänslan följer av en samhällsmoral som 

ständigt ändras med tiden, och som lagstiftningen gör uttryck för.94 Kända 

förespråkare av dessa s.k. moralbildningsteorier är Karl Olivecrona och Per 

Olof Ekelöf.95  

 

Frågan är emellertid hur stor effekt som allmänpreventionen får för samhället 

i de rättsliga beslut som kommer av straffprocessen? Genom beivrandet av 

brott och utdömande av straff i ett enskilt fall kan domen visserligen tänkas 

bidra till en allmän känsla av att straffhotet inte är tomt. Jareborg ser inte 

denna effekt som speciellt stor för enskilda fall, eftersom ett rättsligt 

avgörande drunknar i mängden av tusentals andra. Han medger dock att en 

viss allmänpreventiv effekt kan tillskrivas den samlade mängden domar.96 

Denna effekt bör ha en så pass tillbakaträdande roll att den inte kommer 

beaktas speciellt mycket i framställningens fortsatta analys. 

 

Ekelöf, som är en av de stora förespråkarna för att handlingsdirigering ska 

anses vara straffprocessens huvudfunktion, menar att den allmänpreventiva 

effekten kommer av att rättskipningen i egenskap av samhällsinstitution 

bidrar till upprätthållande av folkmoralen.97 Packer har betonat att det är 

 
94 Ekelöf I (2016) s. 14. 
95 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren (2015) s. 19. 
96 Jareborg (1992) s. 138 f. 
97 Ekelöf I (2016) s. 20.  
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ytterst svårt att bedöma hur pass stor straffsystemets allmänpreventiva effekt 

är om man inte jämför med alternativet att inte ha något straffsystem alls. 98 

5.3.2.2 Individualprevention 
Bestraffning kan också få en individualpreventiv handlingsdirigerande 

verkan. Genom inkapacitering, individuell avskräckning och förbättring kan 

ådömda straff påverka individens framtida brottsbenägenhet, vilket onekligen 

fyller en samhällsfunktion. Det är således viktigt att poängtera att syftet med 

individualpreventionen är externt i bemärkelsen att det inte är individens egna 

intressen som spelar roll, utan samhällets intresse av att motverka framtida 

brottslighet.  

 

Frågan är dock hur man ska se på individualpreventionens effekt vid tillfället 

för domstolarnas avgöranden. Den största effekten av individualprevention 

torde komma när straffet verkställs, vilket inte ligger i domstolens händer. 

Likaså har vetenskapliga studier visat att de olika individualpreventiva 

åtgärderna har en liten faktisk effekt.99 Det är emellertid tillräckligt för 

framställningens fortsatta analys att konstatera att det kan komma positiva 

preventiva effekter, om än små, av att domstolen utdömer straff till en person 

som har begått brott. 

 

5.4 Diskussion: Externa funktioner och 
samhällsnytta 

De externa funktionerna syftar till att tillvarata samhällets intressen av en 

välfungerande straffprocess genom att förverkliga den materiella straffrätten. 

Det finns då två ändamål som ska uppfyllas: 

 

1. Straffprocessen ska ha en brottsbekämpande verkan 

2. Straffprocessens ska ha en handlingsdirigerande verkan 

 

 
98 Packer (1968) s. 40 ff.  
99 Se t.ex. Sarnecki (2009) s. 434 ff. där det redogörs för en del studier som företagits i 
Sverige och internationellt avseende individualpreventionens effekter.  
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Delfunktionerna följer av olika straffteorier som kan delas in i antingen 

vedergällningsteorier eller preventiva teorier. Att utreda vilken 

samhällsnytta som kommer av delfunktionernas genomslag är därför nära 

sammankopplat med de överväganden som ligger bakom straffteorierna.  

 

5.4.1 Brottsbekämpning och samhällsnytta 
Tidigare avhandlades på vilket sätt vedergällning bidrar till nytta i samhället. 

Det kan helt enkelt förklaras med att det åligger straffprocessen att ställa 

brottslingar till svars. Eftersom vedergällningsteorierna är s.k. absoluta 

straffteorier finns det inget uttalat syfte med bestraffningen i sig. Det sker helt 

enkelt för att det följer av lagen och i en rättsstat ska domstolarna utöva sin 

makt under lagarna. Det är således svårt att tala om vilken samhällsnytta som 

brottsbekämpningen får i samhället eftersom straffet i sig inte har ett uttalat 

syfte. Om man däremot ser det som att domstolarna har till uppgift att 

garantera medborgarna att de som begår brott blir bestraffade så kan man 

istället tala om en samhällsförlust, en negativ samhällsnytta, när man inte 

lyckas straffa en individ som handlat rättsstridigt. 

 

När det kommer till korrekta fällande så påverkas således inte samhällsnyttan 

av brottsbekämpningen eftersom domstolen genom domen har fullgjort sin 

uppgift att dela ut straff till den tilltalade när ett brott faktiskt har blivit 

begånget. Det är således varken en samhällsnytta eller en samhällsförlust (Usd 

= 0). I fallet med felaktiga friande domar blir det däremot en samhällsförlust 

eftersom domstolen inte tilldelat straff till en individ som enligt lag skulle få 

det. Samhällsförlusten kommer i detta fall att definieras som negativ 

samhällsnytta (-Usf). För korrekta friande domar blir samhällsnyttan 

oförändrad eftersom den tilltalade inte begått något brott och därför inte ska 

dömas till straffansvar (Uof = 0). För felaktiga fällande domar blir 

samhällsnyttan också oförändrad då något brott inte har blivit begånget och 

det därför inte ska utdelas något straff. Det faktum att straff trots allt har 

utdelats har ingen inverkan på brottsbekämpningens samhällsnytta eftersom 

inget faktiskt brott har bekämpats. (Uod = 0) I förhållande till de olika utfallen 
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i en brottmålsrättegång kan man därför måla upp följande tabell avseende 

samhällsnyttan med brottsbekämpningen:  

 

Utfall Brottsbekämpning 

Samhällsnyttan av korrekta fällande (Usd) 
 

0 

Samhällsnyttan av felaktiga friande (Usf) 
 

- 

Samhällsnyttan av korrekta friande (Uof) 
 

0 

Samhällsnyttan av felaktiga fällande (Uod) 
 

0 

 

 

5.4.2 Handlingsdirigering och samhällsnytta 
När det kommer till de preventiva tankegångarna och handlingsdirigeringen 

är det lättare att se detta eftersom teorierna har en utilitaristisk utgångspunkt. 

En lyckad prevention leder till ökad samhällsnytta i enlighet med Jeremy 

Benthams syn på straff. Emellertid är det med de rättsliga avgörandena i 

åtanke vi ska bedöma samhällsnyttan, och frågan är hur stor preventiv verkan 

ett rättsligt avgörande får vid själva domstillfället.  

 

Allmänpreventionen är som starkast vid själva kriminaliseringen av en 

handling. Det är genom att lagstifta som lagstiftaren vill uppnå den största 

avskräckande effekten gentemot medborgarna i samhället. Således är den 

allmänpreventiva effekten inte lika stor vid själva avkunnandet av en dom i 

ett konkret fall. Däremot kan man eventuellt tänka sig att genom att ett brott 

beivras i det enskilda fallet så upptäcker folket att straffhotet inte är tomt; att 

det rättsstridiga agerandet får konsekvenser. Jareborg menar att denna 

avskräckande effekt knappt existerar, men medger att det eventuellt kan 

existera om man ser till den samlade mängden fällande domar. Ekelöf synes 
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emellertid vara av uppfattningen att genom att utdöma straff i det enskilda 

fallet upprätthålls samhällsmoralen, vilket ger en handlingsdirigerande effekt. 

 

Individualpreventionen är också kritiserad för att inte medföra en speciellt 

stor effekt. Åtminstone är detta sant om man ser till själva ådömandet av 

straffet, där det i princip bara handlar om avskräckning. Vilken samhällsnytta 

som kommer av individualprevention är således starkt beroende av individ 

och sammanhang. Därför är det till synes svårt att sätta ett värde på vilken 

samhällsnytta det medför i allmänhet. För denna analys räcker det dock att 

konstatera att den torde vara positiv, om än bara lite.  

 

Till skillnad från vedergällningsteorierna är de preventiva teorierna relativa 

straffteorier. Det finns därför ett uttalat syfte med straffet som är tänkt att ge 

en allmän- eller individualpreventiv effekt. För denna straffteori finns det 

alltså en samhällsnytta för de fall då domstolen dömer ut i bemärkelsen att 

det kan motverka brottslighet i framtiden. Handlingsdirigeringen får således 

en positiv samhällsnytta i de fall faktiskt brottsligt agerande beivras, men inte 

annars. Följande tabell kan därför formuleras:  

  

Utfall Handlingsdirigering 

Samhällsnyttan av korrekta fällande (Usd) 
 

+ 

Samhällsnyttan av felaktiga friande (Usf) 
 

0 

Samhällsnyttan av korrekta friande (Uof) 
 

0 

Samhällsnyttan av felaktiga fällande (Uod) 
 

0 
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6 Straffprocessens interna 
funktion  

6.1 Straffprocessen som produkt 
I förra avsnittet avhandlades bestraffningens externa funktion som är inriktad 

på medborgarnas och samhällets krav på de rättsliga avgörandena utanför den 

enskilda processen. I det här avsnittet kommer istället straffprocessens 

interna funktion att behandlas, för att undersöka medborgarnas perspektiv vid 

de tillfällen då man ställs inför rätta i brottmålsrättegången i egenskap av 

tilltalad. Inom straffprocessens interna funktioner ser man också till 

målsägandes perspektiv i processen. 

 

Vi använde oss av en liknelse varigenom de straffrättsliga avgörandena sågs 

som straffprocessens “produkt”. På så vis utarbetades en modell för 

produktens funktion i förhållande till medborgarna som användare. Nu 

kommer diskussionen istället att fokusera på själva maskineriet i 

tillverkningen av avgörandena. Man kan tydliggöra resonemanget genom att 

se på ”maskinen” i sig som en produkt enligt Lindbloms liknelse. 

Lagstiftningsförfarandet kring processordningen blir då istället det maskineri 

som behöver analyseras med den tilltalade och den målsägande som 

användare av maskinen. Som nämnts i avsnitt 5.1 är det nära till hands att 

betrakta samtliga rättssubjekt i en process som användare av maskinen. När 

det gäller statens företrädare i processen (dvs rätten och åklagaren med flera) 

finns det emellertid skäl att se det lite annorlunda. Man kan hävda att dessa 

inte är att betrakta som de primära användarna av produkten då de 

representerar statliga intressen och således snarare är se på som en del av 

maskineriet.  
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6.2 Den interna huvudfunktionen: Att ge 
skydd för medborgarna i processen 

Straffprocessens interna huvudfunktion har i den här framställningen 

formulerats som att ge skydd för medborgarna i processen. Till skillnad från 

de externa funktionerna är inte förverkligandet av den materiella rätten inte 

det viktigaste värdet som kommer av processen. För att berättiga bestraffning 

i samhället krävs att den tilltalades rättigheter, som följer av bland annat 

regeringsformen (1974:152)(RF) och europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), tas i 

beaktning under hela processen. Straffprocessen ska således garantera ett 

skydd för varje enskild individ som blir anklagad för brott. Det kan ur detta 

perspektiv vara svårt tänka sig att en samhällsnytta kan följa av de interna 

funktionerna, men ur ett samhällsperspektiv kan man samtidigt tänka sig att 

det finns ett värde i att om man hamnar i en prövning ska man vara garanterad 

ett skydd mot övergrepp. På samma sätt kan vem som helst råka ut för ett 

brott, och det är därför viktigt att målsägande får skydd från det allmänna 

genom att den som förövat brottet får stå till svars. Man kan därför formulera 

straffprocessens interna huvudfunktion (IHF) som:  

 
 

 

                      Straffprocessens interna huvudfunktion: 

 Att ge skydd för medborgarna i processen 

 
 
 
 

6.3 De interna delfunktionerna 
Med ovanstående interna huvudfunktion ska det nu formuleras delfunktioner 

precis som för den externa huvudfunktionen. Således behövs det identifieras 

funktioner som samverkande bildar huvudfunktionen. Frågan att besvara blir 
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därför på vilket sätt kan straffprocessen ge skydd för medborgarna i 

processen?  

 

Som nämnts tidigare formulerade Herbert Packer två modeller för 

straffprocessen, varav den ena ”The crime control model” avhandlades 

tidigare. Den andra modellen som Packer formulerade var ”the due process 

model” som istället för att se till samhällets intresse av att beivra brott, lyfter 

fram individerna i processen och deras rätt till en rättvis rättegång och ett 

skydd mot godtyckliga frihetsberövanden från det allmänna.100 I modellen tas 

emellertid ingen hänsyn till offrens perspektiv, varför modellen blivit 

kritiserad.101 Om man ska se till både offrets och den tilltalades perspektiv 

ska straffprocessen se till att sanningen blir klarlagd, något som brukar 

benämnas som materiellt riktiga domar. Det är också viktigt att individen inte 

drabbas av några godtyckliga övergrepp från det allmänna, något som brukar 

benämnas rättssäkerhet. Det går därför att dela upp den interna 

huvudfunktionen i två interna delfunktioner (IDF) enligt: 

 

 

                      Straffprocessens interna huvudfunktion: 

 Att ge skydd för medborgarna i processen 

 
 

 

 
 
 
         IDF I: Rättssäkerhet                             IDF II: Materiell riktighet 
 
 
 
 

 
100 Ashworth & Redmayne (2010) s. 39.  
101 Ashworth & Redmayne (2010) s. 41.  
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6.3.1 Intern delfunktion I: Rättssäkerhet 
Ett begrepp som kan ha denna innebörd är rättssäkerhet. Användningen av 

begreppet är emellertid inte helt oproblematisk. Det finns en mängd olika 

innebörder av rättssäkerhetsbegreppet och det har använts i doktrinen och på 

andra ställen för att beskriva helt andra funktioner än de som åsyftas här. Per 

Henrik Lindblom hävdar emellertid att svenska jurister de senaste åren börjat 

använda begreppet mer enhetligt som ett uttryck för skydd mot våld, 

övergrepp, misstag, inkonsekvens, etc. från statsmakten som avses.102 Denna 

definition framstår som särskilt lämplig för analysen avseende beviskravet, 

då den balanserar upp det externa kravet på effektivitet i brottsbekämpningen.  

 

Rättssäkerhet är vid sidan om brottsbekämpning ansedd av många att vara en 

av straffprocessens två huvudfunktioner. Om brottsbekämpningen kan spåras 

till Herbert Packers ”the crime control model” så kan på samma sätt 

rättssäkerhetsfunktionen spåras till dennes ”the due process model”.103 Enligt 

modellen strävar man efter att minimera antalet felaktiga fällande domar. I 

principform kallas denna eftersträvan för skyddsprincipen104, och man kan 

säga att den finns till för att garantera skydd för individen mot det allmänna. 

 

Rättssäkerhetsbegreppet har av vissa delats upp i formell och materiell 

rättssäkerhet. Denna uppdelning lanserades av Aleksander Peczenik och 

syftar till att skilja mellan dels rättsnormernas förutsebarhet, dels andra etiska 

värden.105 En traditionell definition av rättssäkerhet är att den ska garantera 

medborgarna förutsebarhet i rättsreglernas tillämpning. Peczenik definierar 

istället detta som formell rättssäkerhet, som föreligger när det finns en hög 

grad av förutsebarhet som skyddar den enskilde mot godtycklig 

maktutövning.106 Straffprocessens interna funktion kan emellertid inte anses 

helt tillgodosedd om individen inte anser att det rättsliga avgörandet är 

rättvist. Ett formellt riktigt avgörande kan fortfarande upplevas som orättvist 

 
102 Lindblom (2000) s. 223 f.  
103 Lindblom (2000) s. 200.  
104 Nowak (2003) s. 61.  
105 Peczenik (1995) s. 90 f.  
106 Peczenik (1995) s. 51. 
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ur medborgarnas ögon, och således behövs en vidare definition av 

rättssäkerhetsbegreppet. Man kan vara av åsikten att ett viktigt ändamål för 

straffprocessen är att hitta en optimal kompromiss mellan förutsebarhet och 

rättvisa. Peczeniks definiton av materiell rättssäkerhet innefattar båda dessa 

överväganden.107 Om man är av uppfattningen att straffprocessen inte kan 

vara oetisk är förutsebarhet inte ett tillräckligt krav för att 

rättssäkerhetsfunktionen ska vara uppfylld. Enligt Peczenik måste rättsliga 

beslut innefatta såväl ett hänsynstagande till etiska värden som en 

förutsebarhet med stöd i lag. Vad som menas med en etiska värden i 

sammanhanget är värden som är goda för människor. Denna definition kan 

vara något förvirrande, men kortfattat handlar det om att vara realistisk till 

det faktum att det förekommer oetisk lagstiftning och att samhället ofta ändras 

i snabbare takt än lagstiftningen.108  

 

Jareborg hävdar emellertid att uppdelningen mellan materiell och formell 

rättssäkerhet inte tillför något i den juridiska debatten då den snarare skapar 

mer förvirring. Att uppställa etisk godtagbarhet som ett 

rättssäkerhetskriterium leder enligt honom till en mer svårtolkad innebörd av 

rättssäkerhetsbegreppet, eftersom det är svårt att avgöra vad som är etiskt 

godtagbart. Han betonar också att det dessutom kan finnas en potentiell 

motsättning mellan det som främjar förutsebarheten och det som främjar det 

moraliskt rätta.109   

 

För denna framställning kommer Peczeniks uppdelning inte att användas 

eftersom det blir svårare att genomföra en analys av samhällsnyttan i de olika 

utfallen i brottmålsrättegången. Om etisk godtagbarhet räknas in i 

rättssäkerhetsbegreppet blir det svårare att generellt bedöma samhällsnyttan 

av riktiga respektive felaktiga domar då vi inte vet huruvida lagstiftningen är 

att anse som moraliskt riktig eller inte. ”Godtyckliga övergrepp” betyder 

således icke-lagenliga övergrepp i fortsättningen.  

 
 

107 Peczenik (1995) s. 91 ff.  
108 Peczenik (1995) s. 95 ff.  
109 Jareborg (1992) s. 90.  
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6.3.2 Intern delfunktion II: Materiell riktighet 
Av vikt för att vår produkt ska ge maximalt genomslag för ändamålen bakom 

straffrättslagstiftningen är att de rättsliga avgörandena är korrekta. 

Ändamålen kan inte bli uppfyllda om straffansvaret inte förverkligas. Att 

utfärda materiellt riktiga avgöranden är således av högsta vikt i 

sammanhanget. Därför utgör det en extern delfunktion till straffprocessen. 

 

I förarbetena till rättegångsbalken stadgades i huvudsak tre egenskaper som 

kunde sägas utgöra krav på en god rättskipning. Målet var en säker, billig, 

och snabb process.110 Kravet på säkerhet lyfts ofta fram som det kanske 

viktigaste kravet i förhållande till de övriga två effektivitetskraven och inte 

sällan sätts det dessutom i motsatsförhållande till dem.111 Det förefaller 

tydligt att betydelsen av begreppet säkerhet var en strävan efter materiell 

riktighet i domstolarnas avgörande, något som knöt väl an till det som ansågs 

vara processens egentliga ändamål.112  

 

Det säkerhetsbegrepp som angavs i förarbetena har inom svensk processrätt 

ofta blivit använt synonymt med det vi idag kallar rättssäkerhet, men på 

senare tid att begreppet bl.a. kommit att användas även med en annan 

innebörd. bland annat har diskussioner om rättssäkerhet förekommit allt mer 

i allmänjuridiska debatter kopplade till rättsstaten, vilket även inverkat på den 

processuella användningen av begreppet.113 Ett annat exempel på hur 

innebörden har ändrats kan man finna i förarbetena till 

förvaltningsprocesslagen (1971:291). Där framhöll man förvisso vikten av 

rättssäkerhet i bemärkelsen materiell riktighet, men man kunde även tolka in 

andra betydelser. Säkerheten skulle till exempel inte bara prägla bara den 

rättsliga bedömningen utan även utredningen.114  

 

 
110 Dessa begrepp har beskrivits som processuella ledstjärnor av bland annat Lindblom i 
SvJT 2000, s. 105.  
111 Bylander (2006) s. 332. 
112 Bylander (2006) s. 333. 
113 Lindblom (2000) s. 220 ff.  
114 Se t.ex. SOU 1964:27 s. 354 ff och s. 407 ff.  
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Det är relativt enkelt att dra slutsatsen att materiell riktighet är något bra för 

den tilltalade. Om prövningen leder fram till en slutsats att individen är 

oskyldig när så är fallet så medför det en viss återupprättelse. Likaså leder det 

också till att saken inte kan tas upp igen på grund av domens rättskraft och 

reglerna om res judicata. Personen skyddas på så sätt från ytterligare 

övergrepp från staten gällande samma sak.  

 

När det kommer till offret är det lite mer komplicerat. Ett sätt att se på 

materiell riktighet är att det ger en viss återupprättelse till eventuella offer. 

Mycket av domstolarnas reparativa funktion fylls visserligen av skadestånd 

som domstolen kan besluta om vid sidan om påföljden, men det kan 

argumenteras för att det inte är den enda formen av kompensation som kan 

tillfalla ett brottsoffer. Således får vedergällningen en effekt i att det skipas 

reparativ rättvisa när gärningsmannen döms och straffas.115 Materiell 

riktighet är för många ett uttryck för att rättvisa skipats, ett begrepp som enligt 

Lindblom naturligt går att associera till sanning och till domstolar.116  

 

Om straffrättskipningen ska ge skydd till den tilltalade och offret i processen 

ställer det således krav på säkerhet (i bemärkelsen materiell riktighet) 

avseende de rättsliga avgörandena.  

 

6.4 Diskussion: Interna funktioner och 
samhällsnytta 

I nästa steg ska samhällsnyttan av de interna funktionerna analyseras. 

Ändamålen som straffprocessen internt ska uppfylla är:  

 

1. Straffprocessen ska garantera rättssäkerhet 

2. Straffprocessen ska ge materiellt riktiga avgöranden 

 

 
115 Sarnecki (2009) s. 455 
116 Lindblom (2000) s. 65.  
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Delfunktionerna är ett resultat av den interna huvudfunktionen att ge skydd 

för medborgarna i processen. Att analysera det i termer av samhällsnytta 

handlar således om det faktum att varje individ i samhället riskerar att ställas 

inför rätta, och när det händer finns det därför ett värde i att det går rätt till. 

 

6.4.1 Rättssäkerhet och samhällsnytta 
Rättssäkerheten går ut på att varje individ ska vara garanterad ett skydd från 

godtyckliga övergrepp från det allmänna. Detta skydd följer bland annat av 

rättigheter som personerna har enligt RF och EKMR. En kränkning av dessa 

rättigheter leder således till en samhällsförlust då varje medborgare kan 

hamna i en situation som tilltalad. Eftersom varje individ ska vara garanterad 

rättssäkerhet blir samhällsnyttan 0 för alla de fall då det allmänna inte står för 

några godtyckliga övergrepp mot den tilltalade. För korrekta fällande, 

felaktiga friande och korrekta friande är U = 0.  I fallet med felaktigt fällande 

domar blir det emellertid en samhällsförlust eftersom staten bestraffar en 

oskyldig person och därigenom kränker dennes rättigheter (-Uod). Tabellen 

ska därför formuleras enligt följande: 

 

Utfall Rättssäkerhet 

Samhällsnyttan av korrekta fällande (Usd)  0 

Samhällsnyttan av felaktiga friande (Usf)  0 

Samhällsnyttan av korrekta friande (Uof) 
 

0 

Samhällsnyttan av felaktiga fällande (Uod) 
 

- 
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6.4.2 Materiell riktighet och samhällsnytta 

Det kan tyckas aningen långsökt att tala om nytta som kommer av materiell 

riktighet eftersom det till synes har ett nära samband med alla andra externa 

och interna delfunktioner. De olika funktionerna är alla beroende av 

materiell riktighet för att den totala samhällsnyttan ska maximeras. Det finns 

dock ett direkt internt värde för individerna i processen att rättsliga 

avgöranden fastslår sanningen. När sanningen uppdagas kan det ge en 

känsla rättvisa till offret, eller i annat fall en återupprättelse till den 

tilltalade. Således blir det en, om än svårdefinierad, samhällsnytta i de 

riktiga utfallen (korrekta fällande och korrekta friande). För de felaktiga 

domutfallen har domstolen inte lyckats fullfölja sin uppgift att leverera ett 

materiellt riktigt avgörande, varför samhällsnyttan blir noll. Följande tabell 

kan därför formuleras:  

 
 
Utfall Materiell riktighet 

Samhällsnyttan av korrekta fällande (Usd)  + 

Samhällsnyttan av felaktiga friande (Usf)  0 

Samhällsnyttan av korrekta friande (Uof) 
 

+ 

Samhällsnyttan av felaktiga fällande (Uod) 
 

0 
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7 Tillämpning och diskussion 

7.1 Inledande sammanfattning 
Inför den avslutande analysen krävs en sammanfattning av det som 

framkommit under framställningens deskriptiva del. Den frågeställning som 

präglat framställningen är: 

 

- Är det möjligt att beräkna genomslagskraften för 
straffprocessens olika funktioner givet ett visst beviskrav? 

 

I början av framställningen beskrevs beviskravet och dess funktion i 

straffprocessen. Där konstaterades att det är åklagaren som har bevisbördan i 

straffprocessen och således har till uppgift att presentera bevisning som når 

upp till en viss gräns för att få till en fällande dom. Det är denna gräns som 

kallas beviskrav. I svensk straffprocess brukar beviskravet för fällande dom 

innebära att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått 

brottet. Av ordalydelsen förstår man att utom rimligt tvivel innebär ett högt 

satt beviskrav, som gör det svårt för åklagaren att få till en fällande dom. 

Anledningen till detta är för att det finns ett samhällsintresse i att motverka 

att oskyldiga straffas, men samtidigt måste det finnas en faktisk möjlighet att 

ställa brottslingar till svars.  

 

Man kan formulera beviskravet på andra sätt än i ord. Eftersom beviskravet i 

grund och botten handlar om en sannolikhetsbedömning för den tilltalades 

skuld är det därför inte långsökt att formulera det i numeriska sannolikhetstal. 

Diesen har redan gjort ett sådant försök och uppskattat det till någonstans 

kring 98 %. Huruvida det fyller någon praktisk funktion, eller överhuvudtaget 

går att göra, är emellertid omtvistat. De två rättsvetenskapsmännen John 

Kaplan och Laurence Tribe har båda två tagit fram två snarlika 

beslutsteoretiska formler för att beräkna beviskravet. Kaplans modell 

formulerades på 60-talet och handlar om att beräkna beviskravet som en 

funktion av samhällsförlusten av eventuella felaktiga domar. Tribes modell, 
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som bygger på Kaplans i hög utsträckning, utgår istället från såväl de riktiga 

som de felaktiga domarnas eventuella samhällsnytta eller samhällsförlust.  

 

Efter att ha konstaterat att det går att beräkna beviskravet med hjälp av att 

utreda samhällsnyttan från de olika domutfallen i en brottmålsrättegång, gick 

framställningen vidare till en diskussion om straffprocessens olika funktioner. 

Hypotesen som präglar framställningen är att om straffprocessen är tänkt att 

fylla en funktion i samhället så borde således det finnas en samhällsnytta i att 

de får genomslag. Om man hade kunnat koppla ihop Kaplan och Tribes 

formler med straffprocessens funktioner borde det således leda till att man 

kan utreda hur de olika funktionerna förhåller sig till varandra, givet ett visst 

beviskrav.  

 

Först konstaterades att de olika teorierna om straffprocessens funktioner 

hänger nära samman med straffrättens ändamål eftersom straffprocessens 

övergripande funktion kan sägas vara att ge maximalt genomslag för 

ändamålen bakom den materiella straffrätten. Av den anledningen var det 

relevant med en liten inblick i de olika straffteorierna. I grova drag kan man 

säga att straffteorierna som ligger till grund för den materiella straffrätten kan 

delas upp i antingen preventions- eller vedergällningsteorier.  

 

Straffprocessens funktioner delades sen in i antingen externa eller interna. 

Uppdelningen motiveras med att det är olika intressen som ligger bakom 

straffprocessens funktioner beroende på om man pratar om medborgarnas 

nytta utanför den enskilda processen, eller medborgarnas nytta av att få en 

rättvis prövning när man väl ställs inför rätta eller har råkat ut för brott. 

 

Avseende de externa funktionerna kan följande funktionsträd målas upp:  
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                      Straffprocessens externa huvudfunktion: 

                      Att förverkliga den materiella straffrätten 

 
 

 

 
 
 
   EDF I: Brottsbekämpning                         EDF II: Handlingsdirigering 
 

 

 

Enligt funktionsträdet framgår att straffprocessen externt kan delas upp i två 

externa delfunktioner, brottsbekämpning och handlingsdirigering. 

Brottsbekämpningen handlar om att det är straffprocessens uppgift att se till 

att folk som begår brott straffas proportionerligt och därigenom får sona för 

sitt agerande. Handlingsdirigeringen handlar om rättskipningens uppgift att 

påverka människor i samhället så att de inte agerar rättsstridigt. 

 

De interna funktionerna kan också delas upp i ett funktionsträd:  

 

 

                      Straffprocessens interna huvudfunktion: 

                      Att ge skydd för medborgarna i processen 

 
 

 

 
 
 
         IDF I: Rättssäkerhet                               IDF II: Materiell riktighet 
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De två interna delfunktionerna blir således rättssäkerhet och materiell 

riktighet. Rättssäkerhet handlar om individens rätt att inte bli utsatt för 

godtyckliga övergrepp från det allmänna. Materiell riktighet handlar om att 

de rättsliga avgöranden som kommer av straffprocessen ska vara riktiga och 

sanningsenliga. Materiell riktighet i sin tur delas upp i materiell riktighet som 

ger samhällsnytta ur den tilltalades perspektiv och materiell riktighet som ger 

samhällsnytta ur offrets perspektiv. 

 

Såväl de externa som de interna delfunktionerna jämfördes sen med 

samhällsnyttan av de olika utslagen. Om man väljer att se till rättssäkerhet 

(IDF I) och brottsbekämpning (EDF I) som något som straffprocessen ska 

garantera medborgarna, kan ingen samhällsnytta komma av funktionernas 

genomslag. Då handlar det istället om att det blir en samhällsförlust när de 

inte får genomslag. När det kommer till handlingsdirigering (EDFII) och 

materiell riktighet (IDFII) kan man däremot se att det kommer en 

samhällsnytta i vissa fall. Detta då de tillför ett värde som inte hade funnits 

om straffprocessen saknades i samhället. 

 

Uppskattningarna av samhällsnyttan och samhällsförlusterna av de olika 

utfallen kan målas upp enligt följande tabell:  

 

Funktion Samhällsnytta/Samhällsförlust 

 

Korrekta fällande domar (sd) 

Samhällsnytta av 

handlingsdirigering och materiell 

riktighet (offer) 

Felaktiga friande domar (sf) 

 

Samhällsförlusten av misslyckad 

brottsbekämpning 

Korrekta friande domar (of) Samhällsnytta av materiell riktighet 

(tilltalad) 

Felaktiga fällande domar (od) Samhällsförlust av misslyckad 

rättssäkerhet 
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7.2 Tillämpning av modellerna 
I detta avsnitt kommer ett försök göras att formulera en modell med hjälp av 

de beslutsteoretiska modellerna som avhandlades i kapitel 3, och de 

funktionsteorier som utreddes i kapitel 5 och 6.  

 

Den första modellen, av John Kaplan, bygger på att samhällsförlusten (D) av 

felaktiga domar analyseras enligt formeln: 

 

𝑝 =  
1

1 +
𝐷𝑠𝑓
 𝐷𝑜𝑑

 

 

Denna formel är lämplig om man anser att det inte kommer någon 

samhällsnytta av korrekta domar, utan endast samhällsförluster av de 

felaktiga. Som vi har konstaterat i tabellen ovan  

 

I tabellen ovan konstaterades att den enda påverkan på samhällsnyttan som 

kommer av de felaktiga avgrödena är samhällsförlust av misslyckad 

brottsbekämpning, och samhällsförlust av misslyckad rättssäkerhet.  Kaplans 

formel kan då omformuleras: 

    

𝑝 =  
1

1 +
𝐷𝑀𝑖𝑠𝑠𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑏𝑒𝑘ä𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔

 𝐷𝑅ä𝑡𝑡𝑠𝑜𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡

 

 

Förutsatt att man kan uppskatta samhällsnyttan (eller samhällsförlusten) av 

brottsbekämpningsfunktionen och rättssäkerhetsfunktionen går det alltså att 

använda sig av Kaplans formel för att beräkna beviskravet. 

 

Kaplans modell har emellertid kritiserats för att den inte räknar med samtliga 

möjliga utfall i en brottmålsrättegång. Genom att bortse från eventuell 

samhällsnytta som kan komma av riktiga domar riskerar en beräkning av 

beviskravet som baseras på bevisteori att bli felaktig. Av denna anledning kan 
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det vara mer lämpligt att använda sig av den modell som Laurence Tribe 

formulerade:   

 

𝑝 =  
1

1 +
𝑈𝑠𝑑 −  𝑈𝑠𝑓
𝑈𝑜𝑓 − 𝑈𝑜𝑑

 

 

Förutsatt att det även går att uppskatta samhällsnyttan av de korrekta utfallen 

finns det alltså en möjlighet att beräkna beviskravet än mer ändamålsenligt 

enligt Tribes formel.  

 

De uppskattningar som gjorts av samhällsnyttan av de olika utfallen (med 

utgångspunkt i de olika funktionerna) kan tillämpas i vår modell eftersom i 

många utav utfallen enligt uppskattningarna som gjorts får en obefintlig 

samhällsnytta (U = 0) Till att börja med kommer därför de olika utfallen 

analyseras med hjälp av de uppskattningar som har gjorts avseende 

bestraffningens olika funktioner och deras eventuella samhällsnytta. 

Ovanstående tabell möjliggör en tillämpning av Tribes modell enligt följande: 

 

𝑝 =  
1

1 +
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼  (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼

 

 

Tribes formel har således, med hjälp av de funktionsresonemang som förts 

tidigare, fått en färdig hypotetisk utformning. Modellen som baseras på de 

straffprocessrättsliga funktionerna och kan användas för att beräkna 

beviskravet förutsatt att det går att sätta ett värde på samhällsnyttan av de 

olika funktionerna.  
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7.3 Besvarandet av frågeställningen 

7.3.1 Uträkning av samhällsnyttan givet ett 
visst beviskrav 

Vi återgår nu till framställningens frågeställning: 
 
 

- Är det möjligt att beräkna genomslagskraften för 
straffprocessens olika funktioner vid domstillfället givet ett 
visst beviskrav? 

 

Frågan att utreda är alltså huruvida det går att beräkna den genomslagskraft 

som olika funktioner har vid domstillfället i en brottmålsrättegång givet ett 

visst beviskrav? En sådan uträkning skulle kunna syfta till att ge en slags 

uppskattning om hur mycket tyngre samhällsnyttan av vissa funktioner väger 

än andra. Tidigare har det utarbetats en formel med hjälp av Tribes modell 

och uppdelningen av i straffprocessens olika funktioner enligt följande:   

 

𝑝 =  
1

1 +
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼  (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼

 

 

 

Formelns tillämpning ska exemplifieras genom att tillämpa olika hypotetiska 

beviskrav i numerisk form. Följande exempel kommer att användas: 

 

Beviskrav a: 98 % 

Beviskrav b: 90 % 

Beviskrav c: 75 % 

 

För beviskrav a blir det således en uträkning:  

 

0,98 =  
1

1 +
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼

 



   
 

 65 

 

Eftersom det är många variabler, och då vi vet inte vilka värden som 

samhällsnyttan ska sättas till för de olika funktionerna, går det inte att räkna 

ut någon variabel var för sig. Vi kan emellertid lösa ut följande förhållande 

ur formeln:  

 

 
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼
=

1
49 

 

Detta ger att Umateriell riktighet (friande) + Drättsosäkerhet är 49 när Uhandlingsdirigering + 

Umateriell riktighet (fällande) + Dmisslyckad brottsbekämpning är 1. Således ger Umateriell riktighet 

(friande) + Drättsosäkerhet 49 gånger mer genomslag än Uhandlingsdirigering + Umateriell 

riktighet (fällande) + Dmisslyckad brottsbekämpning. Med andra ord anses samhällsnyttan 

som kommer av individens rätt till rättssäkerhet och materiell riktighet i 

straffprocessen väga väldigt tungt i förhållande till samhällsnyttan som 

kommer av de andra straffprocessuella funktionerna (förutsatt att beviskravet 

sätts till 98 %).  

 

För beviskrav b blir formeln: 

 

0,9 =  
1

1 +
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼

 

 

Vilket ger: 

 
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼
=

1
9

 

 

Med ett lägre beviskrav blir det helt plötsligt inte lika stor skillnad mellan de 

olika funktionernas samhällsnytta. Vid ett sänkt beviskrav till 90 % blir det 

helt plötsligt bara 9 gånger mer genomslag för rättssäkerheten och den 

materiella riktigheten (friande) och deras samhällsnytta.  
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Det sista exemplet, med exempel c som vi satte till 75 %, ger i sin tur 

följande uträkning: 

 

0,75 =  
1

1 +
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼

 

 

Då blir förhållandet mellan funktionerna:  

 
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼
=

1
3

 

 

Nu är det alltså nere på nivåer där genomslagskraften för den tilltalades 

interna funktioner inte alls är speciellt hög i förhållande till tidigare exempel. 

Det är bara tre gånger mer genomslagskraft för de interna funktionerna vid 

ett beviskrav på 75 %. 

 

Här följer en sammanfattning av uträkningarna i tabellform:  

 

 

Exempel 

 
𝑈𝐸𝐷𝐹 𝐼𝐼 +  𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) +  𝐷𝐸𝐷𝐹 𝐼

𝑈𝐼𝐷𝐹 𝐼𝐼 (𝑓𝑟𝑖𝑎𝑛𝑑𝑒) + 𝐷𝐼𝐷𝐹 𝐼
 

 

 

Exempel a: 98 % 

 

 
1

49 

 

 

Exempel b: (90 %) 

 

 
1
9 
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Exempel c: (75 %) 

 

 
1
3 

 
 

7.3.2 Slutsatser av uträkningarna 
Som ett svar på framställningens frågeställning kan det konstateras att det inte 

går att räkna ut den exakta samhällsnyttan (och därmed genomslaget) som 

kommer av de olika funktionerna enligt Tribes modell givet ett visst 

beviskrav, eftersom det finns för många variabler. Således är det svårt att 

hävda att det går att beräkna genomslagskraften för funktionerna vid 

domstillfället enligt framställningens frågeställning. 

 

Det går emellertid att dra slutsatser av de exempel som har behandlats, att 

genomslaget för straffprocessens interna funktioner är betydligt större än vad 

det är för de externa funktionerna. Vid ett högt ställt beviskrav, likt det Diesen 

har föreslagit på 98 % och som vi använt i exempel a ovan, får rättssäkerheten 

och den materiella riktigheten (ur den tilltalades perspektiv) en 49 gånger 

större påverkan på samhällsnyttan än brottsbekämpningen, 

handlingsdirigeringen och den materiella riktigheten (ur offrens perspektiv) 

tillsammans. Även om det blir en stor skillnad när beviskravet exempelvis 

sätts som i exempel c till 75 %, är det fortfarande 3 gånger mer påverkan på 

samhällsnyttan för de interna funktionerna, med undantag för materiell 

riktighet ur offrets perspektiv.   

 

En slutsats man kan dra av uträkningarna är därför att vid avkunnandet av 

dom värderas individens perspektiv betydligt mer än de externa funktionerna 

och offrens perspektiv. Det beviskrav som satts upp för fällande dom i 

brottmål är alltså en bestämmelse som till stor del finns till för att ge ett högt 

skydd för individen i processen, som en del av den interna huvudfunktionen. 
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Många är överens om att, om man ska uppskatta i sannolikhetstermer, ligger 

beviskravet i storleksordningen > 90 %. Påverkan på samhällsnyttan som 

kommer av att individen ges ett skydd i processen är därför minst 9 gånger 

all annan eventuell påverkan på samhällsnyttan som kan komma av 

straffprocessens avgöranden. Återigen förs tankarna till Blackstones 

förhållande och devisen: Det är bättre att tio skyldiga personer undkommer 

straff än att en oskyldig person tar skada. Med anledning av Laudan och 

Saunders invändning att Blackstone inte diskuterade i termer av 

samhällsnytta, görs nu avslutningsvis ett försök att formulera en modern 

version med straffprocessens funktioner i åtanke:  

 

Det är minst nio gånger bättre att förverkligandet av den 
materiella rätten inte får genomslag och att offret inte får 
upprättelse, än att skyddet för den tilltalade i processen 

åsidosätts. 
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