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SAMMANFATTNING  

I detta arbete utreds användningen av ljud- och bildupptagningar i svensk straffprocess. Den 

nuvarande användningen av ljud- och bildupptagning har sitt ursprung i domstolsreformen, En 

modernare rättegång, EMR, i kraft 1 november 2008. I reformen infördes en ny huvudregel 

som medför att förhör i tingsrätten spelas in med ljud och bild och att dessa inspelningar läggs 

fram vid bevisupptagningen under en eventuell hovrättsförhandling. Möjligheten att använda 

ljud- och bildupptagningar i domstol har utökats ytterligare i En modernare rättegång II, EMR 

II, som trädde i kraft 1 april 2016, där även förhör i tingsrätten läggs fram genom ljud- och 

bildupptagningar i vissa fall. Den 7 april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare som bl.a. 

ska undersöka möjligheterna att använda dokumenterade förhör från förundersökningen under 

huvudförhandlingen i tingsrätten.  

 

Vidare utreds i arbetet hur en utökad användning av ljud- och bildupptagningar i svensk straff-

process skulle kunna se ut. Frågan analyseras mot bakgrund av de grundläggande process-

rättsliga principer, bl.a. muntlighets- omedelbarhets- och koncentrationsprincipen, som tillkom 

när rättegångsbalken infördes. En eventuell utökad användning aktualiserar frågan om hur 

effektivitet och rättssäkerhet ska balanseras samt hur en sådan användning skulle kunna 

genomföras mot bakgrund av Sveriges skyldigheter enligt EKMR.  

 

Arbetets slutsats är att den målsättning som fanns när rättegångsbalkens infördes, d.v.s. att 

rättskipningens ändamål är att producera materiellt korrekta domar, fortfarande är relevant men 

att de principer som ska tjäna detta ändamål inte alltid gör det. Principerna har inget egenvärde 

utan handläggningen skulle i flera fall kunna göra avsteg från principerna utan att ändamålet 

går förlorat; reglerna skulle behöva vara mer flexibla så att de kan anpassas till det enskilda 

fallet. Rättssäkerheten och effektiviteten är inte alltid varandras motsatser utan de är delar av 

varandra. Straffprocessen kan effektiviseras utan att rättssäkerheten går förlorad eftersom en 

ineffektiv process inte är särskilt rättssäker. EKMR ställer flera krav på svensk straffprocess 

som måste tillgodoses vid en utökad användning av ljud- och bildupptagningar, mest aktuellt i 

detta fall är dock att kravet på kontradiktion tillgodoses. En utökad användning skulle kunna 

leda till stora effektivitetsvinster men rättssäkerheten behöver självfallet beaktas. Om en stor 

del av förhören tas upp under förundersökningen istället för under huvudförhandlingen kommer 

tyngdpunkten i rättskipningen förskjutas. Det behöver inte vara negativt men om en sådan 

reform ska genomföras bör det göras medvetet och noggrant.   
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1. INLEDNING  

1.1 Ämnet  

Med nya tider kommer nya utmaningar. Rättsväsendet ställs inför en större variation av mål. 

Vissa är mer omfattande och komplexa, exempelvis det s.k. Södertäljemålet1 med 17 tilltalade 

och 62 förhandlingsdagar i tingsrätten. Andra är präglade av vårt alltmer digitaliserade och 

internationella samhälle. När ett mål blir så omfattande att huvudförhandlingen sträcker sig över 

flera månader blir bevisningen svåröverskådlig. Rätten måste bedöma en stor mängd process-

material och förutsättningarna för en materiellt riktigt dom försämras. Med ett mål där många 

är inblandade blir systemet skört, det räcker med att en förhörsperson uteblir för att en 

förhandlingsdag ska behöva ställas in. Något som blir både kostsamt och tidsödande. Även mål 

med förhörspersoner i olika länder kan medföra stora kostnader för rättsväsendet.  

 

När rättegångsbalken (1942:740) infördes var några av lagstiftarens syften att frångå det skrivna 

förfarande som hade tillämpats tidigare, där domen grundades på rättens protokoll,2 samt att 

samla processmaterialet så att rätten kunde göra en bättre helhetsbedömning av bl. a. bevisläget. 

Målet var att skapa en rättssäker prövning, tillgodose samhällsbehovet av en effektiv rätt-

skipning och skapa goda förutsättningar för materiellt korrekta domar.3 Mot bakgrund av dessa 

ambitioner utvecklades flera principer, bl.a. omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen 

som, sedan rättegångsbalken trädde i kraft, har präglat den svenska straffprocessen.  

 

Under 1980- och 90-talen reviderades och förändrades processen i allmän domstol ett antal 

gånger.4 Syftet med de reformerna var att förenkla arbetet för rätten och parterna genom att 

effektivisera handläggningen och olika tekniska hjälpmedel infördes succesivt i processen. 

Regeringen bedömde att de genomförda förändringarna hade fallit väl ut och att det fanns 

anledning att förbättra processen ytterligare. 5 Målet var att göra processen flexibel så att den 

kan anpassas till det enskilda fallet och samtidigt bibehålla kraven på rättssäkerhet och 

förutsebarhet.6 Ett av tillvägagångssätten var att till fullo kunna utnyttja ny teknik i processen 

och därigenom skulle handläggningen underlättas och tillgängligheten till domstolarna ökas.7 

                                                 
1 Svea hovrätts dom 1 september 2014, B 8076-13.  
2 SOU 1938:44, s. 44. 
3 SOU 1938:44, s. 22 f.  
4 Exempelvis prop. 1986/87:89, prop. 1998/99:37, 1998/99:65, prop. 1999/2000:26. 
5 Prop. 2004/05:131, s. 1. 
6 Prop. 2004/05:131, s. 78.  
7 Prop. 2004/05:131, s. 79 f.  



6 

 

Som en följd av det utvecklingsarbetet trädde reformen EMR i kraft den 1 november 2008.8 Ett 

led i EMR har varit en utökad möjlighet för domstolarna att använda ljud- och bildupptagningar; 

framförallt huvudförhandlingen i hovrätten förändrades. Möjligheterna utökades ytterligare i 

EMR II som trädde i kraft den 1 april 20169 där även vissa förhör i tingsrätten kan läggas fram 

genom ljud- och bildupptagningar under huvudförhandlingen. Syftet med dessa reformer är att 

modern teknik i större utsträckning ska kunna användas för att underlätta och effektivisera 

domstolarnas arbete.10  

 

I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare som ska undersöka bl.a. om det är lämpligt 

att använda dokumenterade förhör från förundersökningen som bevis i domstol.11 Regeringen 

konstaterar i direktivet att det skulle kunna medföra stora effektivitetsvinster om förhör som är 

dokumenterade under förundersökningen i större utsträckning än idag skulle kunna användas i 

processen, särskilt mot bakgrund av att rättsväsendet är tungt belastat av ett flertal stora 

brottmål.12 För att domstolarnas arbete ska kunna följa samhällsutvecklingen behöver 

lagstiftningen och myndigheterna utvecklas i samma takt; straffprocessen bör vara stadd i 

förändring. Vad blir då nästa steg i utvecklingen av svensk straffprocess och på vilket sätt kan 

och behöver den moderniseras för att bli så effektiv som möjligt men ändå bibehålla en hög 

rättssäkerhet? Kan och borde tekniska hjälpmedel användas ännu mer? 

 

Om tekniska hjälpmedel kan användas för att minska de problem som kommer av det mer 

digitaliserade och internationella samhälle vi lever i vore det underligt om de inte utnyttjades. 

Det mål som lagstiftaren hade med rättegångsbalken, att rättskipningen ska resultera i materiellt 

korrekta domar, ifrågasätts sällan. Det får anses vara ett bra och rimligt ändamål. Tillvägagångs-

sättet, att efterleva de principer som utvecklades för drygt 70 år sedan, har på senare tid kommit 

att ifrågasättas allt oftare.13 Utmaningen för rättsväsendet torde alltså ligga i att tillvägagångs-

sättet inte, på samma sätt som tidigare, tjänar det syfte som lagstiftaren har satt upp för rätt-

skipningen. De värden som ligger till grund för domstolarnas arbete, rättssäkerhet, effektivitet 

och målet att arbetet ska resultera i materiellt korrekta domar, innebär i vissa fall ingen 

motsättning. Det är viktigt att i arbetet ta till vara på de tillfällen när en handläggningsåtgärd 

                                                 
8 Prop. 2004/05:131.  
9 Prop. 2015/16:39. 
10 Prop. 2004/05:131, s. 77, prop. 2015/16:39, s. 24.  
11 Dir. 2016:31. 
12 Dir. 2016:31, s. 10.  
13 Exempelvis pekar regeringen på problem med omedelbarhets-, muntlighets- och koncentrationsprinciperna. Dir. 

2016:31, s. 5.  
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bidrar till effektivitet och rättssäkerhet samtidigt som slutresultatet blir materiellt korrekt. Ljud- 

och bildupptagningar i domstol kanske kan stärka något, eller alla, av dessa värden och 

därigenom bidra till att processen moderniseras, att tillvägagångssättet anpassas till de nya 

omständigheterna, men att samma syfte med processen som fanns när rättegångsbalken infördes 

bibehålls.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är dels att utreda på vilket sätt användandet av ljud- och bild-

upptagningar i straffprocessen påverkar de grundläggande processrättsliga principerna, dels att 

undersöka möjligheten att utvidga tillämpningen av ljud- och bildupptagningar på ett sådant 

sätt att förhör med tilltalad, målsägande och vittnen ska kunna tas upp före huvudförhandlingen, 

d.v.s. under förundersökningen, och sedan spelas upp inför rätten.  

 

Uppsatsens frågeställningar blir därför som följer:  

 Vad har EMR och EMR II haft för betydelse för användningen av ljud- och bild-

upptagningar i domstol?  

 Står de grundläggande processrättsliga principerna, omedelbarhets-, muntlighets-, 

kontradiktions-, koncentrations- och bevisomedelbarhetsprincipen samt principen om 

det bästa bevismedlet, i kontrast till användningen av ljud- och bildupptagningar i 

domstol? Har nämnda principer till viss del spelat ut sin roll?  

 Innebär en ökad användning av ljud- och bildupptagningar att rättssäkerheten 

inskränks? Om det är så, hur mycket är det godtagbart att inskränka rättssäkerheten till 

förmån för en effektivare domstolsprocess? Hur påverkar användningen av ljud- och 

bildupptagningar rätten till en rättvis rättegång enligt EKMR? 

 Hur skulle en ökad användning av ljud- och bildupptagningar, där förhör från förunder-

sökningen läggs fram under huvudförhandlingen, kunna och behöva se ut för att 

tillgodose kravet på rättssäkerhet? 

 

1.3 Material och metod 

Det här arbetet tar avstamp i de nyligen genomförda domstolsreformerna, EMR och EMR II, 

och den påverkan ljud- och bildupptagningar har fått på det nuvarande processrättsliga 

systemet. Arbetet består inledningsvis huvudsakligen av en analys av gällande rätt där 
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reformerna, som har trätt i kraft, alltså ingår. Lag och förarbeten är de primära källorna. 

Analysen sker på en regelnivå där de specifika bestämmelserna utgör kärnan i det juridiska 

materialet. För att kunna svara på frågeställningen i denna del fodras att flera rättskällor studeras 

tillsammans vilket resulterar i en beskrivning av gällande rätt och det system för process-

ordningen som råder idag. Metoden innefattar dock en analys i någon mening eftersom att 

innehållet i materialet inte rakt av kan ge svaret på hur gällande rätt är utformad utan 

rättskällorna behöver sättas i sitt sammanhang. Metoden är alltså inte rent deskriptiv, även om 

arbetet i denna del i viss mån beskriver reglerna och deras funktion.  

 

Utifrån vad som har framkommit inledningsvis skiftar perspektivet i uppsatsens nästa del. Här 

genomförs en analys av det processrättsliga systemet på övergripande nivå, där ljud- och 

bildupptagningar är den fristående variabeln som kontrasteras mot delar av systemet och mot 

processordningen i sin helhet. Närmare bestämt mot de grundläggande processrättsliga 

principerna, bl.a. muntlighets-, omedelbarhets- och koncentrationsprinciperna samt mot 

rättssäkerheten och effektiviteten. Varefter frågeställningarna blir mer övergripande skiftar 

också materialet. Perspektiven blir vidare när frågeställningarna siktar på fler principiella 

aspekter och då behöver fler källor av varierande art konsulteras för att analysen ska bli fullgod. 

Det är inte möjligt att definiera exempelvis rättssäkerhet och enbart använda lag och förarbeten, 

där kommer inte svaret att finnas. Materialet är mer omfattande och mångfacetterat och doktrin 

får en viktigare funktion än vad det har haft i föregående avsnitt. När frågeställningarna 

behandlar fler aspekter och materialet är mer omfattande medför det att metoden måste anpassas 

genom att graden av analys succesivt ökar. Nu ställs den fristående variabeln, ljud- och bild-

upptagningar, mot principiella frågor som till viss del går utöver vad som framkommer i lag 

och förarbeten. Dessutom analyseras även vad som skulle kunna bli en normkonflikt vid en 

lagändring; analysen har alltså framåtblickande element.  

 

Med de grundläggande principerna och deras syften som bakgrund behandlar arbetets 

avslutande del en frågeställning vars fokus är hur en förändring av det nuvarande systemet 

skulle kunna se ut. Graden av analys ökas ytterligare och mot slutet blir arbetet i sin helhet 

framåtblickande. Den fristående variabeln, ljud- och bildupptagningar, ges ett potentiellt 

användningsområde när frågeställningen blir mer spekulativ och abstrakt. För att kunna svara 

på frågeställningen får analysen två dimensioner. Den första ska resultera i hur ett potentiellt 

framtida system skulle kunna se ut, materialet får då bestå både av rättskällor som ligger till 

grund för det nuvarande systemet och åsikter i den rättspolitiska debatten om hur ett system 
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skulle kunna se ut. Den andra dimensionen ska svara på hur ljud- och bildupptagning skulle 

fungera i det systemet bl.a. mot bakgrund av de värderingar och principer som finns idag.  

 

Materialet, metoden och frågeställningarna växelverkar alltså i någon mening. När fråge-

ställningen och materialet kräver det ökas graden av analys och metoden förändras. Arbetet rör 

sig därför över en metodmässig skala från en rättsdogmatisk via en rättsanalytisk till en 

rättspolitisk metod.14 Metoden är i väldigt få fall renodlad (möjligen precis i början och precis 

i slutet) utan förändringen sker succesivt. Det är alltså inte möjligt att avgöra var övergången 

från rättsdogmatisk till rättanalytisk eller från rättsanalytisk till rättspolitisk metod går. Valet 

av metod sker mot bakgrund av frågeställningen och utifrån det material som krävs för att kunna 

svara på frågorna.  

 

1.4 Avgränsning 

Användningen av ljud- och bildupptagningar i domstol aktualiserar flera frågor inom olika 

discipliner. I den här uppsatsen ämnar jag att behandla de juridiska aspekterna av fråge-

ställningarna. Frågor som är exempelvis beteendevetenskapliga, psykologiska eller rent 

ekonomiska kommer inte att behandlas även om dessa säkerligen är mycket intressanta.  

 

När förhör dokumenteras i bevissyfte under processen aktualiseras även frågor om offentlighet, 

sekretess och partsinsyn. Inte heller dessa kommer att beröras om de inte har direkt relevans för 

att kunna besvara respektive frågeställning.  

 

Möjligheterna och behoven av ljud- och bildupptagningar ser olika ut i olika processer. Rätts-

säkerheten får också delvis en annan innebörd i allmän domstol än i förvaltningsdomstol samt 

i straff- eller civilprocess. Rättssäkerhetsaspekterna blir dock som mest påtagliga i förhållande 

till brott och straff. Uppsatsen kommer därför enbart att behandla ljud- och bildupptagningar i 

straffprocessen i allmän domstol.  

 

Idag används ljud- och bildupptagningar i tingsrätten i vissa undantagsfall. Ett av de vanligaste 

är förhör med barn som normalt tas upp hos polisen med en särskild förhörsledare som är 

specialiserad på barnförhör. Denna typ av förhör är emellertid väldigt speciell och starkt präglad 

av det särskilda skyddsbehov som finns kring barn. En jämförelse med det regelsystem som 

                                                 
14 Sandgren, s. 39 ff.  
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gäller för barnförhör hade inte givit svar på frågeställningen och en sådan jämförelse kommer 

därför inte att göras.  

 

1.5 Disposition  

Inledningsvis berörs de nyligen genomförda domstolsreformerna EMR och EMR II. Efter det 

kommer en redogörelse för den grundläggande processrätten, bl.a. de processrättsliga 

principerna och bevisvärdering samt avvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet. 

Därefter följer två kortare avsnitt som behandlar den särskilda problematiken kring EKMR 

respektive förundersökningen. Avslutningsvis kommer ett avsnitt som rör möjligheten att utöka 

användandet av ljud- och bildupptagningar i domstol. Frågeställningarna besvaras löpande i 

respektive avsnitt.  
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2. EMR OCH EMR II 

2.1 En modernare rättegång 

2.1.1 Videokonferens/ljud- och bildöverföring15  

Vid genomförandet av EMR beslutades att tidigare försökslagstiftning16 om användande av 

videokonferens i allmän domstol skulle permanenteras.17 Domstolsverkets utvärdering av 

försöksverksamheten hade visat att de medverkande domstolarna var övervägande positiva till 

användningen av ljud- och bildöverföring.18 De domstolar som hade deltagit i försöken ansåg 

att användningen av ljud- och bildöverföring gynnade processen och flertalet tyckte att tekniken 

kunde utnyttjas oftare och utökas till samtliga allmänna domstolar.19 Användningen av ljud- 

och bildöverföring har dessutom haft fördelar i rättegångar med internationella inslag, något 

som hade blivit allt vanligare i svenska domstolar.20 En möjlighet för parter och ombud att 

inställa sig genom ljud- och bildöverföring implementerades i RB 5:10.21 I användandet av ljud- 

och bildöverföring återfinns element från förhör som tas upp inför rätten och förhör som läggs 

fram genom ljud- och bildupptagningar varför analysen av ljud- och bildöverföring i domstol 

har betydelse för frågeställningarna.  

 

Vad gäller tekniken i sig ansåg regeringen inför EMR att det finns värden som går förlorade när 

en förhörsperson syns på en skärm istället för att denne kommer till domstolen.22 Frågan är 

vilka värden det är och hur högt den fysiska närvaron ska värderas. Eventuella rättspsykologiska 

resonemang faller utanför avgränsningen för den här uppsatsen även om de i detta avseende 

ligger nära till hands. HD har uttalat att rätten vid bedömningen av en utsaga bl.a. ska lägga 

icke-verbala faktorer till grund för trovärdigheten.23 Möjligen ökar chansen för att domstolen 

på ett korrekt sätt ska kunna bedöma förhörspersonens trovärdighet om förhöret tas upp inför 

rätten istället för att förhörspersonen syns på en skärm. Det är ett av skälen till att personlig 

inställelse är huvudregel när en förhörsperson kallas till domstolen.24 

 

                                                 
15 När försöksverksamheten inleddes användes termen videokonferens men vid genomförandet av EMR valde 

lagstiftaren att använda den mer teknikneutrala termen ljud- och bildöverföring.  
16 Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång.  
17 Prop. 2004/05:131, s. 87, RB 5:10.  
18 Prop. 2004/05:131, s. 85 ff.  
19 Prop. 2004/05:131, s. 86.  
20 Prop. 2004/05:131, s. 86 f.  
21 Prop. 2004/05:131, s. 10 f. 
22 Detta eftersom personlig inställelse fortsatt ska vara huvudregel, prop. 2004/05:131, s. 90.  
23 NJA 2010 s. 671, på s. 687.  
24 Prop. 2004/05:131, s. 90, RB 5:10, 1 st.   
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Inställelse genom ljud- och bildöverföring ska alltså enbart ske i undantagsfall (något som också 

gäller telefonkonferens/ljudöverföring25), närmare bestämt när det finns skäl för sådan 

inställelse och det inte är olämpligt.26 De skäl som kan ligga till grund för att en förhörsperson 

får inställa sig genom ljud- och bildöverföring är dels om personlig inställelse är förknippad 

med stora kostnader, exempelvis lång resväg, dels om personlig inställelse skulle innebära 

särskilda olägenheter för förhörspersonen, exempelvis att han eller hon känner en rädsla för att 

komma till domstolen.27 Till viss del kan sådan rädsla avhjälpas genom att den tilltalade 

placeras i ett annat rum i domstolsbyggnaden, s.k. medhörning,28 men i vissa fall är inte det 

tillräckligt och då kan ljud- och bildöverföring användas istället.29 Inställelse genom ljud- och 

bildöverföring ska dock aldrig göras om det är olämpligt.30 Lämplighetsbedömningen av 

formen för förhörspersonens inställelse enligt RB 5:10 ska göras med hänsyn till ändamålet 

med personens inställelse och övriga omständigheter. Sådana omständigheter kan vara målets 

karaktär, sammanträdets syfte eller förhörspersonens roll, exempelvis torde det inte anses 

lämpligt att en förhörsperson inställer sig genom ljud- och bildöverföring om förhöret är den 

enda eller den avgörande bevisningen.31 

 

Fördelarna med ljud- och bildöverföring gäller till stor del även för användningen av ljud- och 

bildupptagningar i domstol, främst vad gäller den ökade effektiviteten. Det finns dock en 

väsentlig skillnad med användningen av upptagningar istället för överföringar och det är 

förskjutningen i tid samt den bristande möjligheten att hålla motförhör. För att förhör som läggs 

fram genom en ljud- och bildupptagning ska kunna bli ett fullgott alternativ till ljud- och 

bildöverföring krävs därför att förhöret är komplett, d.v.s. tillräckligt för att ligga till grund för 

en materiellt korrekt dom. Särskilt om det inte finns en möjlighet att hålla kompletterande 

förhör.  

 

2.1.2 Ljud- och bildupptagning 

En av de stora tekniska nyheterna som genomfördes med EMR var just användningen av ljud- 

och bildupptagningar. En ny huvudregel infördes, där alla förhör under huvudförhandlingen i 

                                                 
25 Prop. 1999/2000:61, RB 5:10 2 st. Se även Fitger m.fl. kommentar till RB 5:10.   
26 RB 5:10, 2 st.  
27 Fitger m.fl. kommentar till RB 5:10.  
28 RB 36:18, 2 st.  
29 Fitger m.fl. kommentar till RB 5:10. 
30 RB 5:10, 3 st. 
31 Fitger m.fl. kommentar till RB 5:10. 
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tingsrätten ska tas upp med ljud och bild.32  Vid en eventuell förhandling i hovrätten inleds 

förhören, enligt huvudregeln, med att ljud- och bildupptagningarna från tingsrätten spelas 

upp.33 Därför läggs bevisningen i hovrätten nu till stor del fram genom ljud- och bild-

upptagningar från tingsrättsförhandlingen. Förändringen av hovrättsprocessen har dock inte 

inneburit en försämring enligt den utvärdering som Domstolsverket gjorde efter reformen.34 

Det framgår av utvärderingen av EMR att ljud- och bildupptagningarna både är tillräckliga som 

processmaterial, d.v.s. de kan läggas till grund för en prövning i hovrätten, och att de inte 

innebär något negativt i rättssäkerhetshänseende.35 

 

Reformen får i denna del anses ha marginell påverkan på förhandlingen i tingsrätten. Möjligtvis 

kan en förhörspersons vetskap om att förhöret spelas in leda till att han eller hon känner sig 

obekväm med situationen och därför inte i samma utsträckning kan uttrycka sig fritt. Detta torde 

dock inte förekomma särskilt ofta.36 Den stora förändringen i och med ljud- och bild-

upptagningarnas intåg i straffprocessen är alltså under huvudförhandlingen i hovrätten.  

 

2.2 En modernare rättegång II  

Efter de positiva erfarenheterna av EMR ansåg regeringen att det fanns anledning att utveckla 

processen ytterligare och ett led i den utvecklingen var att öka användningen av ljud- och bild-

upptagningar.37 Den nya reformen medförde att rätten utöver ovan nämnda fall har en möjlighet 

att använda sig av ljud- och bildupptagningar huvudsakligen i två situationer. Dels när en 

huvudförhandling behöver ställas in,38 dels när en huvudförhandling behöver tas om.39  

 

En huvudförhandling kan ställas in av en rad anledningar men en vanligt förekommande 

anledning är att någon, inte sällan den tilltalade, inte kommer till domstolen på utsatt tid. I de 

fallen kan rätten, enligt de nya reglerna, i större utsträckning än tidigare ta upp förhör med de 

som har kommit till domstolen.40 Vad gäller bevisupptagning i tilltalads utevaro resonerar 

                                                 
32 2004/05:131, s. 105 ff., RB 6:6.  
33 RB 35:13 och 36:16.  
34 Utvärderingen redovisas i prop. 2015/16:39, s. 20 ff. Se även Levén & Wersäll, s. 21 f. samt Ekeberg, s. 169.  
35 Prop. 2015/16:39, s. 20 ff.  
36 Levén & Wersäll, s. 20.  
37 Prop. 2015/16:39, s. 24. 
38 RB 46:3, 36:16 & 36:19, prop. 2015/16:39, s. 24 ff.  
39 RB 35:13, prop. 2015/16:39, s. 33 ff.  
40 Om det finns förutsättningar för utevarohandläggning kan rätten, precis som före EMR II trädde i kraft, avgöra 

målet i den tilltalades utevaro, RB 46:15 a.  
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regeringen kring intresseavvägningen mellan effektivitet och rättssäkerhet41 och bedömningen 

är liknande som vid tidigare reformer.42 Om tilltalad inte inställer sig vid huvudförhandlingen 

innebar det tidigare, enligt huvudregeln, att det förelåg hinder för förhandling och att 

förhandlingen därför behövde ställas in och sättas ut på nytt. Så är fortfarande fallet, rätten kan 

alltså inte inleda huvudförhandlingen i tilltalads utevaro i större utsträckning än tidigare. Nu 

finns det dock en utökad möjlighet till bevisupptagning utom huvudförhandling, d.v.s. till att ta 

upp förhör på ljud och bild med de som har inställt sig, exempelvis vittnen och målsägande. En 

sådan bevisupptagning förutsätter att den tilltalade är delgiven stämning och att det är lämpligt 

att ta upp förhöret.43 Flertalet faktorer spelar in i bedömningen om en sådan bevisupptagning 

ska anses lämplig. Det finns dessutom finns det anledning att diskutera en sådan bevis-

upptagning ur rättssäkerhetssynpunkt och mot bakgrund av artikel 6 EKMR, rätten till en rättvis 

rättegång (se 5.2). Främst är det av större vikt än tidigare att kravet på kontradiktion tillgodoses 

när den tilltalade inte är där och kan tillvarata sin rätt.44 Vid närvaro av försvarare blir 

kontradiktionsproblematiken inte lika påtaglig eftersom försvararen kan beredas möjlighet att 

ställa frågor till förhörspersonen. För det fall en försvarare inte finns på plats skulle ett 

eventuellt motförhör kunna hållas på telefon vid huvudförhandlingen (se 3.1.4 angående 

telefonförhör).45 

 

I den andra situationen, när en huvudförhandling behöver tas om exempelvis p.g.a. jäv eller 

andra fel i handläggningen, kan förhören läggas fram genom ljud- och bildupptagningarna från 

den första huvudförhandlingen.46 Regleringen är också tillämplig när ett mål återförvisas.47 

Denna reglering träffar bl.a. fall som Södertäljemålet48 där en nämndeman var jävig och målet 

återförvisades till tingsrätten. Det fördes då en diskussion om det var möjligt att använda de 

inspelade förhören från den första huvudförhandlingen, något som var oklart med den 

processordning som gällde då men som alltså otvivelaktigt hade varit möjligt idag. Dessa 

ändringar i RB innebär att användningen av ljud- och bildupptagningar kommer att öka, det bör 

dock understrykas att huvudregeln även efter reformen är att bevisupptagningen ska 

genomföras i ett sammanhang under huvudförhandlingen.49   

                                                 
41 Prop. 2015/16:39, s. 25.  
42 Prop. 1986/87:89, s. 180 & prop. 2004/05:131, s. 78.  
43 RB 46:3, 46:15-15 a. 
44 Prop. 2015/16:39, s. 31. 
45 Prop. 2015/16:39, s. 32. 
46 RB 46:13. 
47 Prop. 2015/16:39, s. 73 f.  
48 Svea hovrätts dom 1 september 2014, B 8076 -13.  
49 Prop. 2015/16:39, s. 27. 
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3. DEN GRUNDLÄGGANDE PROCESSRÄTTEN 

3.1 Processprinciperna  

3.1.1 Omedelbarhetsprincipen, principen om bevisomedelbarhet och principen om det bästa 

bevismedlet 

Omedelbarhetsprincipen kommer till uttryck i RB 30:2 och RB 17:2 och innebär att enbart det 

som förekommit vid huvudförhandlingen får läggas till grund för domen. Avgörs målet utan 

huvudförhandling skall domen grundas på de handlingar som parterna inkommit med. Syftet 

med omedelbarhetsprincipen är att säkerställa att parter och domstol är överens om vad som 

utgör processmaterial så att rätten kan göra en korrekt bedömning i målet.50 Genom att enbart 

det som lagts fram vid huvudförhandlingen utgör processmaterial tillgodoses rättssäkerheten 

eftersom den tilltalade vet precis vad domstolen sett och hört, d.v.s. vad som ligger till grund 

för anklagelserna emot honom eller henne. I de flesta mål tillgodoses dessutom effektiviteten 

eftersom processmaterialet presenteras för rätten vid ett tillfälle och parter och ombud inte 

behöver inställa sig i domstolen mer än en gång (se nedan 3.1.3 angående koncentration).  

 

Principen om bevisomedelbarhet kommer till uttryck i RB 35:8 och innebär att bevisningen ska 

läggas fram i sin mest omedelbara och rena form. Principen innebär ett direkt förbud mot s.k. 

vittnesattester, d.v.s. när en förhörsperson nedtecknar eller låter nedteckna sin berättelse och 

den läses upp inför rätten vid huvudförhandlingen.51 Huvudregeln idag är att förhörspersonen 

ska komma till rättssalen och förhöret ska tas upp under huvudförhandlingen. Bevis-

omedelbarheten tar följaktligen sikte på vilket sätt bevisningen läggs fram medan omedelbar-

hetsprincipen anger vilken bevisning och vilket processmaterial som rätten får lägga till grund 

för domen.  

 

Även principen om det bästa bevismedlet kommer till uttryck i RB 35:8. Till skillnad från 

bevisomedelbarheten tar principen om det bästa bevismedlet inte sikte på hur utan vilket bevis 

som läggs fram vid huvudförhandlingen. Principen innebär att den bevisning som läggs fram 

ska ligga så nära källan som möjligt. Ur denna princip brukar ett förbud mot s.k. hörsägen-

bevisning utläsas, d.v.s. en person skall inte höras om vad en annan person har iakttagit och 

sedan berättat, då är det bättre att höra den personen som bevittnat gärningen.52 Tilläggas bör 

                                                 
50 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 27 ff.  
51 A.a., s. 42 ff. 
52 A.a., s. 44 f.  
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att svensk rätt inte har något absolut, uttryckligt förbud mot hörsägenbevisning. Huvudregeln 

är att det råder fri bevisföring och fri bevisprövning, men det anses strida mot principen om 

bevisomedelbarhet att lägga fram sådan bevisning, dessutom kommer det att påverka bevis-

värdet.  

 

Frågan är då hur dessa principer påverkar ljud- och bildupptagning i domstol. Vad gäller 

omedelbarhetsprincipen kan konstateras att oavsett om ett förhör tas upp inför rätten eller läggs 

fram genom en ljud- och bildupptagning är det väsentliga att det som förekommit vid huvud-

förhandlingen ligger till grund för domen. Så länge domen grundas på vad som förekommit vid 

huvudförhandlingen står inte användandet av ljud- och bildupptagningar i straffprocessen i 

konflikt med omedelbarhetsprincipen.  

 

Principen om det bästa bevismedlet behandlar vilken bevisning som läggs fram och inte hur 

den läggs fram. Vad gäller muntlig bevisning blir frågan alltså vilken förhörsperson som ska 

höras i målet. Skillnaden mellan att ett förhör läggs fram genom en ljud- och bildupptagning 

jämfört med om förhöret tas upp inför rätten är en skillnad i formen för bevisningens 

framläggning. Om det är samma förhörsperson är det fortfarande samma bevis. Därför träffar 

inte principen om det bästa bevismedlet den aktuella situationen och uppställer alltså inget 

hinder mot användande av ljud- och bildupptagningar i domstol.  

 

Den grundläggande processrättsliga princip som däremot står i kontrast till användningen av 

ljud- och bildupptagningar i domstol är principen om bevisomedelbarhet. Syftet med 

bevisomedelbarheten är dels att domstolen ska få så bra förutsättningar som möjligt att bedöma 

trovärdigheten av en utsaga, dels att tillgodose kravet på kontradiktion (se 3.1.4).53 Vad blir då 

konsekvenserna för bevisomedelbarheten av att ett förhör inte tas upp inför rätten utan läggs 

fram genom en ljud- och bildupptagning? Det är något som självklart är beroende av formen 

för förhöret, kvaliteten på inspelningen och omständigheter som omger bevisupptagningen och 

målet i övrigt. Idag är de tekniska möjligheterna välutvecklade och välbeprövade. Svenska 

domstolar har tillgång till utrustning för att kunna spela in och spela upp förhör och personalen 

är vana användare av tekniken. Förutsättningarna är därför goda för att rätten ska kunna göra 

en korrekt bedömning av utsagan även om förhörspersonen inte framträder omedelbart inför 

rätten utan förhöret läggs fram genom en ljud- och bildupptagning. Beträffande principen om 

                                                 
53 Fitger m.fl. kommentar till RB 38:5. 
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bevisomedelbarhet kan det därför, till skillnad från vad gäller övriga nyss nämnda principer, 

konstateras att användningen av ljud- och bildupptagningar i domstol innebär en avvikelse från 

principen. Avvikelsen är inte särskilt omfattande men bör ändå beaktas och vägas mot nyttan 

med ljud- och bildupptagningar i domstol. 

 

3.1.2 Muntlighetsprincipen  

Beträffande processmaterialet i brottmål är omedelbarhetsprincipen tätt förknippad med 

muntlighetsprincipen. Muntlighetsprincipen kommer till uttryck i RB 46:5 och av kravet på 

muntlighet följer att bevisningen skall presenteras muntligen för rätten. I förhållande till 

handlingar medför det att dessa ska läsas upp (numer tillåts dock även hänvisningar i ett flertal 

fall)54 och vad gäller utsagor innebär det att förhörspersonen ska höras inför rätten och 

muntligen berätta vad han eller hon har iakttagit. Vittnesattester bryter alltså i viss mån mot 

muntlighetsprincipen. Muntlighet i processen brukar ställas i kontrast till skriftlighet55 men en 

ljud- och bildupptagning är varken muntlig eller skriftig utan får ses som en annan typ av 

handling.56 För den aktuella frågan är det dock tillräckligt att konstatera att ljud- och bild-

upptagningar inte är muntliga – användningen av dessa kommer alltså att innebära ett avsteg 

från muntlighetsprincipen. Däremot är inte kategoriseringen av bevisningen så enkel att den 

kan vara antingen skriftlig eller muntlig i det här fallet eftersom en ljud- och bildupptagning 

med ett förhör inte kan likställas med ett nedtecknat förhör. Det kan därför inte anses att 

användandet av ljud- och bildupptagningar i domstol är ett lika allvarligt avsteg från 

muntlighetsprincipen som exempelvis användandet av en vittnesattest. Det uppfyller dock inte 

helt och fullt kravet på muntlighet. Användandet av ljud- och bildupptagningar i domstol 

innebär alltså en avvikelse, om än en mindre betydande avvikelse, från muntlighetsprincipen.  

 

3.1.3 Koncentrationsprincipen  

Även koncentrationsprincipen är förknippad med omedelbarhetsprincipen och innebär att 

huvudförhandlingen i ett mål ska ”fortgå i ett sammanhang”.57 Den ambitionen lagstiftaren 

hade, att frångå den processordning där domen grundades på rättens protokoll, ligger till grund 

även för koncentrationsprincipen. Tanken var ett en koncentrerad prövning skulle ge bättre 

                                                 
54 RB 43:8, 3 st.  
55 Bylander, s. 22. 
56 A.a., s. 275 ff.  
57 RB 46:11.  
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förutsättningar för materiellt korrekta domar och därigenom öka effektiviteten och rätts-

säkerheten.58  

 

I stora, komplexa mål kan dock både rättssäkerheten och effektiviteten ifrågasättas. En stor 

mängd bevisning blir sällan lättöverskådlig, om förhör hålls under flera förhandlingsdagar och 

en huvudförhandling pågår under flera månaders tid ökar rättens behov av paus och repetition. 

Att på förhand veta hur långa förhören är gör att huvudförhandlingen blir lättare att planera 

vilket medför effektivitetsvinster.59 Om rätten på ett effektivare och enklare sätt kan ta till sig 

processmaterialet kommer förutsättningarna för ett materiellt korrekt avgörande att öka. 

Därmed ökar även rättssäkerheten.  

 

Frågan blir då om och hur koncentrationsprincipen påverkas av en ökad användning av ljud- 

och bildupptagningar. Om förhör läggs fram genom ljud- och bildupptagningar kommer ett 

moment, själva upptagningen av förhöret, flyttas från huvudförhandlingen till förunder-

sökningen. En tilltalad kommer därför i viss mån att bli berövad den samlade prövningen på 

det sätt som sker idag eftersom det kommer att gå en längre tid mellan att förhöret hålls och att 

rätten bedömer av förhöret. Det får dock inte anses strida mot koncentrationsprincipens huvud-

sakliga syfte, d.v.s. att huvudförhandlingen ska fortgå i ett sammanhang. Tvärtom skulle en 

ökad användning av ljud- och bildupptagningar kunna leda till att huvudförhandlingen blir 

enklare att planera och därigenom kan hållas mer koncentrerad genom att risken för att utsatt 

tid överskrids minskar. Visserligen skulle tidsintervallet mellan själva förhöret och huvudför-

handlingen öka, däremot finns det bättre förutsättningar för att huvudförhandlingen i sig ska 

kunna fortgå i ett sammanhang.  

 

3.1.4 Kontradiktionsprincipen  

Kontradiktionsprincipen innebär att ingen ska dömas ohörd, att den tilltalade ska veta vilket 

processmaterial som ligger till grund för anklagelserna emot honom eller henne samt ha 

möjlighet att kommentera och ifrågasätta materialet. Principen inbegrips i art. 6 EKMR, rätten 

till en rättvis rättegång, ”the equality of arms”.60 Principen innebär att den tilltalade får utrymme 

att bemöta anklagelserna under huvudförhandlingen. Under vittnes- och målsägandeförhör 

                                                 
58 SOU 1938:44, s. 22 f.  
59 Detta är en av EMR:s positiva följder i hovrätten menar Levén & Wersäll. Levén & Wersäll, s. 24.  
60 Danelius s. 260, s. 271. 
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måste den tilltalade eller försvararen få möjlighet att ställa frågor till förhörspersonerna. Det 

kravet är näst intill ovillkorligt61 (se vidare avsnitt 5.2). 

 

Användandet av ljud- och bildupptagning kan i det här avseendet bli problematiskt om förhöret 

läggs fram vid huvudförhandlingen och det då framkommer att den tilltalade eller försvararen 

inte haft möjlighet att ställa frågor till förhörspersonen. Ett kompletterande förhör behöver då 

komma till stånd för att kravet på kontradiktion ska tillgodoses. Det är i så fall en förutsättning 

att förhörspersonen hörs vid huvudförhandlingen. I vissa fall kan det vara tillräckligt att han 

eller hon kallas till ett telefonförhör.62 Telefonförhör, förhör genom ljudöverföring, bör dock 

tillåtas med viss försiktighet; det är långt ifrån alla förhör som lämpar sig att hållas på telefon. 

Tillåtligheten av en förhörspersons inställelse genom ljudöverföring regleras i samma 

bestämmelse som tillåtligheten av ljud- och bildöverföring, RB 5:10, och rekvisiten för 

lämplighetsbedömningen är desamma. Ljud- och bildöverföring torde dock vara tillräckligt i 

fler fall än ljudöverföring.63 HD har prövat lämpligheten av förhör som tas upp genom 

ljudöverföring i flera fall64 och finner sammanfattningsvis att förhör som är den enda eller 

huvudsakliga bevisningen, där frågorna är av känslig natur eller förhöret behandlar komplexa 

omständigheter inte lämpar sig att tas upp genom ljudöverföring. Frågan är då om lämplighets-

bedömningen blir annorlunda om ett förhör med förhörspersonen har tagits upp på ljud och bild 

under förundersökningen. Rimligtvis borde ljud- och bildupptagningen vara en sådan 

omständighet som har betydelse för lämplighetsbedömningen. Det vore dock orimligt att dra 

slutsatsen att ljudöverföringsförhör kan läka alla de eventuella kontradiktionsbrister som skulle 

kunna uppstå; i vissa fall kommer förhörspersonen säkerligen behöva kallas till huvud-

förhandlingen trots att han eller hon har lämnat sin utsaga under förundersökningen. 

Möjligheten att ett ljudöverföringsförhör är tillräckligt under huvudförhandlingen torde dock 

vara större om det finns en ljud- och bildupptagning än om det inte finns.  

 

Det enklaste och rättssäkraste sättet att tillgodose att användandet av ljud- och bildupptagning 

uppfyller kontradiktionsprincipens krav är dock att låta försvararen närvara när förhöret tas upp 

                                                 
61 Art. 6.3 d) EKMR.  
62 Prop. 2015/16:39, s. 32.  
63 Fitger m.fl. kommentar till RB 5:10.  
64 NJA 1997 s. 822 och NJA 1998 s. 862. Dessa fall kan enligt Fitger m.fl (kommentar till RB 5:10) ha förlorat sin 

betydelse efter EMR (regleringen har flyttats från RB 46:7 till RB 5:10). HD hänvisar dock till fallen även efter 

lagändringen (HD:s dom 18 april 2012, Ö 1443-11, ej refererad). Prejudikaten torde i vart fall kunna användas vid 

bedömningen av förhör som hålls genom ljudöverföring, det är dock mer oklart hur stor tillämpligheten är vid ljud- 

och bildöverföringsförhör.  
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på ljud och bild. Kontradiktionsprincipen uppställer alltså inget absolut hinder mot användandet 

av det tekniska hjälpmedlet i sig, däremot är det avgörande att det används på ett korrekt sätt.  

 

3.1.5 Har principerna spelat ut sin roll? 

De grundläggande processrättsliga principerna infördes i svensk domstolsprocess i en tid där 

förfarandet såg väsentligen annorlunda ut än vad det gör idag.65 I sin strävan att reformera 

processen till att bli mer rättssäker och frångå den tidigare ordningen, där domen grundades på 

rättens protokoll, genomfördes principerna med viss stränghet.66 Sedan 1940-talet har 

rättegångsbalken reformerats flera gånger och strängheten har till viss del mjukats upp. 

Principerna får dock ändå anses tjäna det syfte som de gjorde vid rättegångsbalkens tillkomst 

även om det idag har utvecklats andra sätt för domstolarna att säkerställa att avgörandena blir 

materiellt korrekta. Principerna fyller således fortfarande en funktion och kan därför inte anses 

ha spelat ut sin roll. Varje åtgärd som inte är i linje med principerna måste därför anses vara ett 

undantag från huvudregeln, d.v.s. något som görs i undantagsfall.  

 

3.2 Bevisvärdering  

En annan viktig aspekt vad gäller muntliga utsagor är att dessa bör tas upp eller läggas fram på 

ett sätt som gör att bevisvärdet av utsagan blir så högt som möjligt eller i vart fall så pass högt 

att det kan läggas till grund för en materiellt korrekt dom. Ovan nämnda principer tjänar till att 

tillgodose ett högt bevisvärde i de flesta fall. Framförallt muntlighetsprincipen och principen 

om bevisomedelbarhet ger att huvudregeln är att utsagan ska tas upp inför rätten, något som i 

de flesta fall leder till ett högt bevisvärde.  

 

Det kan emellertid i bevisvärderingshänseende finnas fördelar med att en utsaga läggs fram 

genom en ljud- och bildupptagning. Ett förhör som hålls under förundersökningen ligger 

närmare gärningen i tid vilket gör att förhörspersonens minnen av händelsen inte ännu har 

hunnit blekna.67 Det finns en mindre risk att förhörspersonen har hunnit ta intryck av annat 

såsom medierapportering, andra personer som var närvarande eller, i värsta fall, krafter som 

vill påverka förhörspersonen.68 När frågan om ljud- och bildupptagningar från förunder-

sökningen behandlades inför EMR anförde Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms 

                                                 
65 SOU 1938:44, s. 44. 
66 Prop. 2004/05:131, s. 80.  
67 Christiansson & Montgomery, s. 104 ff.  
68 Jfr. Angående protokollsutsaga: Diesen, s. 98, Heuman (1983) s. 221.  
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universitet att en förhörspersons tidigaste utsaga i målet skulle ”[…] vara mycket betydelsefull 

från bevisvärderingssynpunkt”.69  

 

Självklart finns det även nackdelar, främst bristen på möjlighet till kompletterande förhör för 

det fall förhörspersonen inte kallas till eller uteblir från huvudförhandlingen. Kravet på 

kontradiktion är inte enbart en rättssäkerhetsgaranti utan medför också att en utsaga får ett så 

högt bevisvärde som möjligt. Det finns en inbyggd osäkerhet i en utsaga om en förhörsperson 

får stå oemotsagd. När motfrågor ställs och båda sidor får bekräfta och ifrågasätta berättelsen 

blir typiskt sett bevisvärdet högre. Rätten vet inte heller vilka omständigheter som omgärdar 

förhöret. Förhörspersonen kan ha blivit instruerad att säga något specifikt eller förhöret kan ha 

inletts innan kameran slogs på. Även om det inte har skett kan ovissheten i sig påverka 

bevisvärdet negativt.  

 

Det ligger nära till hands att i bevisvärderingshänseende göra en jämförelse mellan en utsaga 

som antecknats i ett protokoll (exempelvis polisprotokoll) och en utsaga som tagits upp med 

ljud och bild. Dessa skiljer sig emellertid på några, viktiga punkter. En utsaga som läggs fram 

genom en ljud- och bildupptagning blir i större utsträckning oförmedlad. Rätten får ta del av 

utsagan genom förhörspersonens egna ord och kan därigenom värdera utsagans innehåll på ett 

mer korrekt sätt. Bl.a. blir graden av fritt berättande och eventuella ledande frågor synlig för 

domstolen. Rätten kan också på ett oförmedlat sätt inte bara ta del av själva utsagan utan även 

kommateringar, nyanser i språket, gestikuleringar och kroppsspråk m.m. som kan användas för 

att värdera utsagan.70   

                                                 
69 Prop. 2004/05:131, s. 163. Se även Schelin, s. 121 f.  
70 Diesen, s. 98 ff, Schelin, s. 215. 
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4. RÄTTSSÄKERHET OCH EFFEKTIVITET  

4.1 Rättssäkerhet  

Kravet på rättssäkerhet är central i straffprocessen och för att frågeställningen ska kunna 

analyseras utifrån rättssäkerhetsbegreppet följer här en kort definition.  

 

Ursprungligen har rättssäkerhetens viktigaste krav varit att rättskipning och myndighets-

utövning ska vara förutsebar71 samt att utövandet av den offentliga makten ska ske under 

lagarna (legalitetsprincipen). I straffprocessen innebär det att den enskilde ska kunna förutse 

konsekvenserna av den straffrättsliga lagstiftningen. Förutsebarheten innefattar dels ett retro-

aktivitetsförbud, dels ett krav på att lagstiftningen är klart avgränsad och tydligt utformad så att 

den enskilde enkelt kan avgöra vilket agerande som är kriminellt och vilket som är tillåtet.72 

Rättssäkerheten uppställer också krav på att rättskipningen ska vara proportionerlig, fri från 

godtycke, och att alla enskilda ska vara lika inför lagen. Detta brukar benämnas den formella 

rättssäkerheten.73 

 

Som komplement till den formella rättssäkerheten har rättssäkerheten en materiell sida som 

innebär att domar i juridisk men även i etisk och moralisk bemärkelse ska vara materiellt 

korrekta.74 För att kravet på rättssäkerhet i straffprocessen ska anses uppfyllt är det av största 

vikt att förfarandet leder fram till materiellt riktiga avgöranden.75 Den materiella riktigheten 

består då inte bara i att ett kriminaliserat agerande leder till att gärningspersonen döms till en 

straffrättslig påföljd utan även att någon typ av rättvisa skipas.76 Den enskilde ska känna en 

säkerhet i att rättsväsendet kan utreda brott och döma den skyldige gärningspersonen.77 Den 

materiella rättssäkerhetens innebörd är alltså att alla ska kunna känna en trygghet i att 

rättsväsendet fungerar och att den som har gjort sig skyldig till brott faktiskt döms för det.78 

 

Den formella och den materiella rättssäkerheten tar sikte på olika aspekter av rättssäkerheten 

och får därför olika skyddsobjekt. Den formella rättssäkerheten tar i huvudsak sikte på att den 

                                                 
71 Zila, s. 284.  
72 A.a., s. 286.  
73 SOU 1984:15, s. 129. 
74 Zila, s. 288.  
75 Bylander, s. 335.  
76 A.a., s. 336 f.  
77 A.a., s. 334 f.  
78 Zila, s. 289.  
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enskilde ska skyddas mot övergrepp från staten. I straffprocessen är statens motpart gärnings-

personen, d.v.s. den misstänkte eller den tilltalade, och det är därför han eller hon som ska 

skyddas under utredningen och processen i domstol. Varje steg i utredningen och domstols-

processen ska uppfylla kraven på formell rättssäkerhet; varje ingrepp i den enskildes privatliv 

ska vara proportionerligt, ha stöd i lag, vara förutsebart och fritt från godtycklighet.  

 

Motsatsvis blir det huvudsakliga skyddsobjektet för den materiella rättssäkerheten i straff-

processen brottsoffret eller målsäganden. Det är han eller hon som har blivit utsatt för brott eller 

andra övergrepp och därför har ett berättigat intresse av att den skyldige döms för sitt handlande. 

Det finns även andra tänkbara skyddsobjekt för den materiella rättssäkerheten såsom anhöriga, 

både till den tilltalade och till målsäganden, och i viss mån även allmänheten i stort.  

 

Ovan beskrivs en relativt klassisk syn på rättssäkerhet. Rättssäkerheten har dock också kommit 

att få en vidare betydelse och i större utsträckning ställa fler och högre krav på själva processen 

som sådan. Numer anses kravet på rättssäkerhet dessutom innebära att processen ska vara 

effektiv, processekonomisk och ge den enskilde en upplevelse av att rättvisa har skipats.79 

 

4.2 Effektivitet 

Effektivitet i rättsväsendet kan precis som rättssäkerheten ta flera olika skepnader. Ett av målen 

med rättskipningen är att handläggningen ska vara så tidseffektiv som möjligt.80 Varken tilltalad 

eller målsägande ska behöva vänta onödigt länge på att saken blir slutligt avgjord. Förfarandet 

ska alltså, utan att göra avkall på kvaliteten och noggrannheten i rättstillämpningen, gå så snabbt 

som möjligt. Detta ställer krav på att myndigheter kan samarbeta på ett tidseffektivt sätt, att 

handläggningen är fri från s.k. flaskhalsar samt att de personella resurserna är fördelade där de 

gör mest nytta.81 Effektivitet i straffprocessen innehåller också en processekonomisk del, d.v.s. 

att rättsväsendets verksamhet ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Onödiga kostnader ska 

undvikas utan att kvaliteten eller rättssäkerheten blir lidande.82 Tidseffektivitet och kostnads-

effektivitet är ofta starkt förknippade med varandra, ett snabbt avgörande blir ofta billigare 

                                                 
79 A.a., s. 300 ff.  
80 Bylander, s. 354.  
81 RiR 2011:27, s. 41.  
82 Bylander, s. 364 f.  
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eftersom att personalkostnaden blir lägre när de rättsvårdande myndigheterna inte behöver 

lägga mer tid än nödvändigt på att få ett mål slutligt avgjort.83  

 

Effektivitet innefattar också att rättsväsendet på ett effektivt sätt ska kunna utreda, lagföra och 

på lång sikt även förebygga brott; rättsväsendets arbete ska vara ändamålsenligt.84 Staten ska 

tillhandhålla effektiva rättsmedel när den enskilde blir utsatt för övergrepp85 och på ett effektivt 

sätt tillgodose att den enskilde kan få rätt. Detta ställer krav på den materiella lagstiftningen, att 

bestämmelserna är utformade så att de går att tillämpa på ett effektivt sätt, likaväl som på de 

rättsvårdande myndigheterna, att dessa på ett juridiskt kompetent sätt tillämpar bestämmelserna 

så att rätt person döms för sitt agerande enligt rätt bestämmelse. Effektivitet i den här 

bemärkelsen ställer även krav på att konsekvenserna av att bli dömd för brott, alltså straffet, 

verkställs och att detta sker på ett snabbt och korrekt sätt. I förlängningen kan ett ineffektivt 

rättsväsende leda till omfattande ordningsproblem. Om inte polis och åklagares utredande 

verksamhet och domstolarnas dömande verksamhet fungerar på ett ändamålsenligt sätt kommer 

medborgarna att förlora förtroendet för rättsväsendet och respekten för lagar och regler.  

 

Dessa två delar av effektiviteten är inte heller frikopplade från varandra. När handläggningen 

av ett mål tar lång tid innebär det inte sällan att bevisläget försämras; det blir svårare att lagföra 

brotten och straffen blir ofta mildare.86 Stora brottmål som tar omfattande resurser och mycket 

tid i anspråk innebär också att färre resurser blir över till andra ärenden och till att beivra brott 

generellt.87 I de större och mer omfattande målen kan det alltså finnas fler effektivitetsvinster 

att göra, inte bara i det aktuella fallet utan också för de rättsvårdande myndigheterna i stort.  

 

4.3 Rättssäkerhet och effektivitet – motsatser eller inte? 

4.3.1 Allmänt  

Kravet på att en process ska vara rättssäker ställs ofta mot kraven på att samma process ska vara 

billig och snabb.88 Risken med alltför långtgående förenklingar av handläggningsreglerna är att 

förfarandet blir slentrianmässigt, vilket både kan leda till godtycklighet i själva förfarandet och 

brister i förfarandets materiella produkt, d.v.s. domen. Om kontrollmekanismer som är 

                                                 
83 RiR 2011:27, s. 89.  
84 Bylander, s. 366 ff.  
85 Jfr. art. 13 EKMR, Danelius, s. 538 ff.  
86 Dir. 2016:31, s. 3.  
87 Dir. 2016:31, s. 4.  
88 Bylander, s. 332.  
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inbyggda i systemet förbigås till förmån för en effektivare process kommer det troligen att 

förekomma fler felaktigheter i handläggningen. Därför står dessa grundläggande värden i 

straffprocessen, å ena sidan snabbheten och billigheten, å andra sidan rättssäkerheten, till viss 

del i motsatsförhållande till varandra. För att straffprocessen ska tillgodose samtliga dessa krav 

är det därför nödvändigt att balansera effektiviseringen av handläggningen mot rättssäkerheten.  

 

I andra avseenden är dock effektiviteten en del av rättssäkerheten. Den materiella rätts-

säkerheten är tätt förknippad med effektivitet i bemärkelsen att rättsväsendet på ett effektivt sätt 

ska kunna utreda och lagföra brott, d.v.s. ändamålsenligheten i förfarandet. Rättstillämpningens 

ändamål, att komma fram till materiellt korrekta avgöranden, får i praktiken samma innebörd 

som den materiella rättssäkerheten. Här står effektivitet och rättssäkerhet alltså inte i motsats-

förhållande till varandra – tvärtom så tjänar de samma syfte. Även tidseffektiviteten kan anses 

vara inbyggd i materiell, och möjligen även i formell, rättssäkerhet. Ett materiellt korrekt 

avgörande som dröjer väldigt länge kommer innebära att avgörandet till viss del förlorar sin 

relevans. Tidsförskjutningen kan leda till större eller mindre rättsförluster för tilltalad och 

målsägande, något som inte sällan innebär en förlorad eller försämrad rättssäkerhet. 89  

 

4.3.2 Ljud- och bildupptagningar 

För att användningen av ljud- och bildupptagningar i domstol överhuvudtaget ska vara av 

intresse krävs att de faktiskt ökar effektiviteten i domstolarna. Det är naturligtvis något som är 

beroende av hur de används; ett tekniskt hjälpmedel innebär inte i sig en effektivitetsvinst utan 

det måste utnyttjas på ett effektivt sätt. Efter genomförandet av EMR, när förhören från 

tingsrätterna spelades in med ljud och bild för att sedan spelas upp under förhandlingen i 

hovrätten vid eventuellt överklagande, kunde flera effektivitetsvinster identifieras. Ersättningen 

till vittnen blev lägre eftersom dessa inte behövde kallas till hovrättsförhandlingen.90 

Tidseffektivitetsvinster kunde göras främst för de som inte behövde inställa sig vid 

förhandlingen men även för hovrätterna vars arbete blev lättare att planlägga och tiden kunde 

utnyttjas till fullo.91 Det finns alltså både tids- och kostnadseffektivitetsvinster att göra med en 

adekvat användning av ljud- och bildupptagningar.  

 

                                                 
89 Justice delayed is justice denied (ung. försenad rättvisa är förlorad rättvisa) är ett amerikanskt uttryck som 

kommer väl till pass här.  
90 Prop. 2015/16:39, s. 21.  
91 Prop. 2015/16:39, s. 21.  
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I andra hand blir då frågan vad användandet av ljud- och bildupptagningar innebär för 

rättssäkerheten. Även detta är beroende av hur upptagningarna används. I relation till den 

formella rättssäkerheten får inte den enskildes (främst den tilltalades eller den misstänktes) 

position i förhållande till staten försämras, d.v.s. den som står anklagad för brott ska inte hamna 

i ett sämre läge för att ljud- och bildupptagningar används i processen. Vad gäller den materiella 

rättssäkerheten ska bevismaterialet vara av sådan kvalitet att rätten kan göra en bedömning som 

är materiellt korrekt. Hjälpmedlet i sig innebär alltså inte en rättssäkerhetsförlust, rätts-

säkerheten ställer snarare krav på hur det används.  

 

Vid genomförandet av EMR infördes en ny huvudregel för bevisupptagningen i hovrätten där 

förhören från tingsrätten lades fram genom ljud- och bildupptagningar (se 2.1). Regeringen 

anger i propositionen till EMR att de bestämmelser som ska reglera processen bör ”[…] vara 

utformade på ett sätt som skapar de bästa förutsättningarna för att nå fram till materiellt riktiga 

avgöranden och det utan handläggningsåtgärder som tynger processen i onödan.”.92 Processen 

ska alltså tjäna till att i största möjliga mån tillgodose rättssäkerhet och effektivitet. Det får 

anses ha varit ett av regeringens syften med EMR, syften som enligt utvärderingen av reformen 

har uppnåtts genom förändringen av domstolsförfarandet.93 

 

Visserligen innebär förhörspersonernas personliga inställelse att rätten har de absolut bästa 

förutsättningarna att ta till sig utsagan (se 3.2, om bevisvärdering), men en ljud- och bild-

upptagning är inte ett dåligt alternativ. I väldigt få fall får det anses vara direkt rättsosäkert att 

använda sig av ljud- och bildupptagningar i domstol. Vid ett korrekt användande kan 

effektivitetsvinsterna bli relativt omfattande. Dessutom kommer en ökad effektivitet, främst en 

ökad tidseffektivitet, i sig att bidra till en ökad rättssäkerhet.   

                                                 
92 Prop. 2004/05:131, s. 200.  
93 Prop. 2015/16:39, s. 21. 
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5. EUROPAKONVENTIONEN  

5.1 Muntlig och offentlig förhandling  

Artikel 6 EKMR stadgar rätten till en rättvis rättegång och innehåller bl.a. en rätt till muntlig 

och offentlig förhandling. Beträffande brottmål innebär det att både skuldfrågan och 

påföljdsfrågan ska prövas vid en förhandling som är muntlig och offentlig.94 I Europa-

domstolens praxis har begreppet muntlig tolkats relativt extensivt och medlemsstaterna har 

enbart fällts när hela handläggningen är skriftlig.95 Europadomstolen har alltså godtagit att vissa 

inslag i förhandlingen inte är muntliga exempelvis att viss bevisning läggs fram skriftligen. I 

den bemärkelsen uppställer muntlighetsprincipen i nationell svensk rätt (se 3.1.2) högre krav 

än EKMR på att alla delar av förhandlingen ska vara muntliga. Det kan därför inte anses att 

användande av ljud- och bildupptagningar i domstol står i strid med EKMR:s krav på 

muntlighet.  

 

Frågor om offentlighet ligger utanför avgränsningen eftersom de oftast inte har direkt relevans 

för frågeställningen. Frågan om offentlighet är dock relevant i just detta fall eftersom 

offentligen är en del av art. 6 EKMR. Offentlighet under straffprocessen ses som en garanti för 

bibehållen rättssäkerhet och är därför en del av rätten till en rättvis rättegång.96 Kravet på 

offentlighet i rättssäkerhetshänseende, på det sätt det kommer till uttryck i EKMR, är inte 

absolut utan får inskränkas om någon av undantagsgrunderna i art. 6.1 EKMR föreligger. 

Exempelvis kan förundersökningen hållas hemlig med stöd av art 6.1 f) EKMR eftersom 

offentligheten skulle skada rättvisans intresse. När åtal har väckts kvarstår inte intresset att 

hemlighålla förundersökningsuppgifterna och förundersökningen blir därför offentlig. 

Europadomstolens praxis uppställer inga hinder mot att vissa uppgifter förblir sekretessbelagda 

(exempelvis målsägandens personuppgifter i vissa fall). I de fall där medlemsstaterna har fällts 

för att förhandlingen inte är offentlig har hela eller delar av förhandlingen hållits bakom stängda 

dörrar utan att det har funnits skäl för det.97 Enbart det faktum att ett förhör tas upp under 

förundersökningen (och att förhöret då omfattas av förundersökningssekretess) är inte 

tillräckligt för att förhandlingen inte ska vara offentlig i EKMR:s mening (se vidare 7.2.5). 

 

                                                 
94 Danelius, s. 237.  
95 Werner mot Österrike, dom 27 november 1997 & Özata mot Turkiet, dom 15 februari 2006.  
96 Art. 6 EKMR.  
97 Engel m.fl mot Nederländerna, dom 23 november 1976.  



28 

 

5.2 Kontradiktion  

I artikel 6.3 d) EKMR framgår att den tilltalade måste få möjlighet att förhöra de vittnen som 

åberopas emot honom eller henne. Det här kravet på kontradiktion i processen är en del av 

rätten till en rättvis rättegång.98 Konsekvensen om den tilltalade eller försvararen inte bereds 

tillfälle att motförhöra förhörspersonen blir att rätten inte kan lägga förhöret till grund för en 

fällande dom.99 När Europadomstolen har prövat fall där förhör från förundersökningen lagts 

fram som bevisning under huvudförhandlingen accepteras dessa om den tilltalade eller 

försvararen har fått möjlighet att ställa frågor till förhörspersonen när förhöret hölls.100 

Motsatsvis accepteras inte fall där domen har baserats på förhör där den tilltalade inte har fått 

förhöra vittnet.101 Om den tilltalade inte har fått ställa frågor till en förhörsperson men dennes 

utsaga inte utgör en betydande del av bevisningen har detta dock accepterats av Europa-

domstolen.102 För det fall ljud- och bildupptagningar från förundersökningen ska få läggas till 

grund för en fällande dom förutsätter det alltså, om inte kompletterande förhör hålls inför rätten, 

att den tilltalade eller dennes försvarare har fått tillfälle att ställa frågor till förhörspersonen 

under förundersökningen.103 Samma problematik aktualiseras vad gäller den utökade 

möjligheten till bevisupptagning utom huvudförhandling i EMR II (se 2.2). Även i de fallen 

kan kompletterande förhör behöva hållas om inte försvararen bereds möjlighet att ställa frågor 

vid bevisupptagningen.  

 

Av artikel 6.3 d) EKMR framgår också att den tilltalade har rätt att åberopa och förhöra eller 

låta förhöra vittnen under samma förhållanden som de vittnen som åklagaren har åberopat. I 

Europadomstolens praxis har den delen av bestämmelsen tolkats som att den främst syftar till 

att den tilltalade ska ha samma möjlighet att åberopa vittnen och få dessa kallade till domstolen. 

Den nationella domstolen ska alltså arbeta på samma sätt (exempelvis använda samma 

tvångsmedel) för att få både försvarets och åklagarens vittnen att inställa sig.104 Det har ännu 

inte prövats av Europadomstolen om begreppet samma omständigheter skulle kunna innebära 

samma form för förhörets framläggande.105 Mot bakgrund av bevisvärdering av förhör som 

läggs fram genom ljud- och bildupptagningar skulle det kunna innebära en otillbörlig fördel för 

                                                 
98 Danelius, s. 271.  
99 A.a., s. 277. 
100 Isgrò mot Italien, dom 19 februari 1991. 
101 Schatschaschwili mot Tyskland, dom 8 september 2014.  
102 Artner mot Österrike, dom 28 augusti 1992.  
103 Det krävs dock inte att den tilltalade eller försvararen faktiskt har ställt frågor, NJA 2015 s. 222.  
104 Pello mot Estland, dom 12 april 2007 & Melich och Beck mot Tjeckiska republiken, dom 24 juli 2008.  
105 Jfr. Heuman (2006), s. 258. 
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åklagaren om dennes vittnen kallas personligen till huvudförhandlingen medan förhör med 

försvarets vittnen läggs fram genom ljud- och bildupptagningar. Något som skulle kunna 

innebära att den tilltalades rätt till en rättvis rättegång kränks.  

 

5.3 Skälig tid 

5.3.1 Artikel 6 EKMR 

I rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 EKMR innefattas också rätten att få sin sak 

prövad inom skälig tid. Den skäliga tiden räknas från det att det står klart att den enskilde står 

anklagad för brott till dess att det finns en slutlig dom.106 Det finns ingen exakt tid som anses 

vara skälig utan tiden är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet; i flera fall gör 

Europadomstolen en helhetsbedömning.107 Medlemsstaterna har en skyldighet att inte i onödan 

försena en process, det finns däremot ingen skyldighet att vidta extraordinära åtgärder för att 

göra processen så effektiv som möjligt.108 Komplexa brottmål riskerar visserligen att dra ut på 

tiden men det är ofta, med hänsyn till utredningens omfattning, godtagbart i EKMR:s mening. 

Därför kan det inte utläsas någon skyldighet för någon medlemsstat att använda ljud- och 

bildupptagningar i straffprocessen, även om detta skulle innebära att handläggningstiden skulle 

bli avsevärt kortare. Det skulle i så fall vara en skyldighet som en medlemsstat iklär sig utöver 

EKMR:s minimistandard.  

 

5.3.2 Artikel 5 EKMR  

Begreppet skälig tid finns också i artikel 5.3 EKMR men innebörden skiljer sig från artikel 6.1 

EKMR eftersom artikel 5 EKMR behandlar fall där den misstänkte sitter frihetsberövad under 

utredning eller i väntan på rättegång. Skälig tid i artikel 5 EKMR är alltså i allmänhet kortare 

än i artikel 6 EKMR109 och ett dröjsmål som är förenligt med artikel 6.1 EKMR kan därför stå 

i strid med artikel 5.3 EKMR.110 Skälig tid enligt art 5.3 EKMR skall ges en restriktiv 

tolkning111 vilket innebär att om den misstänkte sitter häktad ska utredningen och 

handläggningen i övrigt bedrivas skyndsamt.112 För grov organiserad brottslighet godtas längre 

häktningstider, i vissa fall flera år, eftersom utredningarna ofta är komplexa och det normalt 

                                                 
106 Danelius, s. 321.  
107 A.a., s. 323.  
108 EKMR uppställer en minimistandard som medlemsstaterna ska leva upp till, det finns ingen skyldighet att vidta 

åtgärder utöver den minimistandarden, Danelius, s. 55.  
109 Stögmüller mot Österrike, dom 10 november 1969, As to the law, pt. 5.  
110 Danelius, s. 321. 
111 A.a., s. 141.  
112 B. mot Österrike, dom 28 mars 1990.  
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föreligger en stor recidivfara.113 Under merparten av EKMR:s giltighetstid har det inte funnits 

någon teknisk möjlighet att ta upp förhör med ljud och bild. Konventionen skall dock tolkas i 

ljuset av rådande förhållanden.114 Idag kan det inte utläsas någon skyldighet enligt artikel 5.3 

EKMR att använda sig av ljud- och bildupptagningar i syfte att bedriva utredningen skyndsamt. 

Men med en ökad mängd internationaliserade mål, fler komplexa utredningar och bättre 

tekniska lösningar så skulle en sådan skyldighet kunna föreligga i framtiden.  

 

  

                                                 
113 Tinner mot Schweiz, dom 26 april 2011.  
114 Present day conditions eller dynamisk tolkning, Harris m.fl., s. 9 f.  
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6. FÖRUNDERSÖKNING  

6.1 Förhör under förundersökning 

Förundersökningsförhör tjänar väsentligen andra syften än förhör i domstol. Under förunder-

sökningen bedrivs utredning och förhören som hålls under förundersökningen ska bidra till den 

utredningen.115 Förhör under förundersökning kan, till skillnad från förhör under huvud-

förhandling, se väldigt olika ut till formen. I stort sätt all kommunikation mellan polis eller 

åklagare och den som lämnar uppgifter är ett förhör i rättegångsbalkens mening.116 Väldigt få 

av dessa förhör möter de krav på rättssäkerhet eller bevisvärde som finns i domstol. Beviskravet 

för att förhör ska hållas under förundersökning är att förhörspersonen ”antages kunna lämna 

upplysning av betydelse för utredningen”.117 Det beviskravet innebär att en betydligt vidare 

krets kommer höras under förundersökningen än de som senare hörs inför rätten under 

huvudförhandlingen.  

 

6.2 Slutdelgivning och förundersökningens avslutande 

Om förundersökningen leder fram till att det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal 

avslutas förundersökningen med att den tilltalade och försvararen underrättas om vad förunder-

sökningen har gett, en s.k. slutdelgivning enligt RB 23:18, st. 1. Efter det skall varken åklagare 

eller polis utreda brottet ytterligare utan tanken är att utredningen ska vara färdigställd.118 Utan 

tillgång till den tilltalades, målsägandens eller eventuella vittnens slutliga utsaga blir det svårare 

att slutföra utredningen eftersom uppgifter som framkommer under förhören i domstol kan 

innebära att ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas för att komplettera processmaterialet. 

Det här problemet får alltså konsekvensen att förundersökningen riskeras att behöva återupptas 

och bedrivas parallellt med huvudförhandlingen vilket leder till en onödigt lång handläggnings-

tid. Detta är något som förekommer oftare och blir mer påtagligt vid mer omfattande 

förundersökningar. Exempelvis det ovan nämnda Södertäljemålet119 där förundersökningen 

inför åtalet omfattade ca 31 000 sidor.120 Under huvudförhandlingen kompletterades förunder-

sökningen i 94 tilläggsprotokoll som sammanlagt uppgick till ca 25 000 sidor.121 Om de utsagor 

                                                 
115 Bring & Diesen, s. 302. 
116 A.a., s. 305.  
117 RB 23:6. 
118 JO 1997/98, s. 164. 
119 Svea hovrätts dom 1 september 2014, B 8076-13.  
120 Dir. 2016:31, s. 3.  
121 Dir. 2016:31, s. 3.  
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som ska ligga till grund för domen tas upp redan under förundersökningen kan åklagaren på ett 

effektivare sätt ta fram den bevisning som är nödvändig för att bevismaterialet ska bli komplett 

och behovet av att återuppta förundersökningen under huvudförhandlingen minskar. Slut-

delgivningen får också anses ha förlorat sin betydelse om förundersökningen måste bedrivas 

under huvudförhandlingen i så stor omfattning att nästan hälften av förundersökningsmaterialet 

finns i tilläggsprotokoll som är upprättade efter att åtal har väckts.  

 

6.3 Häktning och restriktioner  

I RB 24:1 finns huvudregeln för häktning. Där anges att om ett brott är tillräckligt allvarligt 

(om det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer) och något särskilt häktningsskäl föreligger 

(flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara) kan den som är på sannolika skäl misstänkt häktas.122 

Rätten fattar beslut om häktning123 och kan i samband med ett sådant beslut besluta att den 

häktade inte får ha kontakter med omvärlden, s.k. restriktioner.124 Rätten får enbart meddela 

tillstånd för restriktioner ”[…] om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på 

annat sätt försvårar sakens utredning”,125 d.v.s. om det föreligger kollusionsfara.  

 

Om den misstänkte sitter häktad är det av största vikt att förundersökningen bedrivs effektivt, 

särskilt om han eller hon sitter häktad med restriktioner.126 För det fall den misstänkte sitter 

häktad med kollusionsfara som häktningsskäl skulle användande av ljud- och bildupptagningar 

som tas upp under förundersökningen och läggs fram under huvudförhandlingen kunna leda till 

effektivitetsvinster. Faran för att den misstänkte låter sig påverkas eller kan samordna sin 

berättelse med andra misstänkta blir inte lika överhängande om utsagan tas upp på ljud och bild 

under förundersökningen. Självfallet kvarstår faran för att den misstänkte söker påverka vittnen 

att ändra sin berättelse, något som skulle kunna avhjälpas genom att även vittnets utsaga tas 

upp på ljud och bild. Även om den misstänkte inte kan släppas efter ett förundersökningsförhör 

som bandas för att läggas fram under huvudförhandlingen skulle ändå förundersökningen kunna 

bedrivas effektivare vilket leder till kortare häktningstider (se 7.1.3 om hur en ökad användning 

av ljud- och bildupptagningar kan leda till effektivitetsvinster). 

 

                                                 
122 Bring & Diesen, s. 353 f.  
123 RB 24:5. 
124 RB 24:5 a, 6 kap. HäktesL. 
125 RB 24:5 a, 1 st.  
126 Det pågår för tillfället en utredning om hur häktningstiderna kan kortas och restriktionsanvändningen minskas. 

Dir. 2015:80.  
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Det finns en överhängande risk att den här typen av förhör skulle kunna användas av polis och 

åklagare som en påtryckning för att få den misstänkte att yttra sig. Den misstänkte har en 

ovillkorlig rätt att avstå från att delta i utredningen och har ingen som helst skyldighet att bidra 

till utredning av egen brottslighet.127 Risken är dock att detta leder till en plea bargin-liknande 

situation där den misstänkte släppts från häktet eller slipper restriktioner om han eller hon 

uttalar sig. Att möjligheten finns i systemet betyder dock inte att den kommer att användas på 

det sättet. Redan idag kan exempelvis ett erkännande leda till att de särskilda häktningsskälen 

inte bedöms vara lika starka, det behöver dock inte innebära att löften om att bli släppt från 

häktet eller slippa restriktioner används som en påtryckning på den tilltalade att erkänna brott. 

Åklagarna har objektivitetsplikt och mot bakgrund av den får det antas att de skulle förvalta en 

eventuell möjlighet till bevisupptagning under förundersökningen på ett korrekt sätt.  

 

6.4 Förundersökningsutsagor under huvudförhandlingen  

Mot bakgrund av bevisomedelbarhetsprincipen är huvudregeln att utsagor från förunder-

sökningsprotokollet inte ska åberopas direkt under huvudförhandlingen utan att förhörs-

personerna ska inställa sig personligen. Det finns dock några undantag från den regeln. För det 

första kan protokollet åberopas om det är särskilt föreskrivet.128 Det i praktiken vanligast före-

kommande undantaget är RB 36:16 om en förhörsperson p.g.a. glömska eller trots inte kan eller 

vill uttala sig eller när förhörspersonens uppgifter skiljer sig från vad han eller hon har sagt i 

tidigare förhör.129 Det andra undantaget är när förhör inte kan hållas,130 exempelvis om 

förhörspersonen är avliden eller allvarligt sjuk. För det tredje kan protokollsutsagor åberopas 

om det föreligger särskilda skäl.131 Sådana skäl är främst processekonomiska,132 rätten får väga 

vad ett nytt förhör skulle tillföra utredningen mot de olägenheter som det innebär att 

förhörspersonen kommer till domstolen.  

 

I motiven till RB 35:14133 anger regeringen som skäl till bestämmelsen huvudsakligen samma 

skäl som när rättegångsbalken infördes. Bevisomedelbarhetsprincipen ska alltså väga tungt och 

                                                 
127 Bring & Diesen, s. 121.  
128 RB 35:14, st. 2, 1 pt.  
129 Bring & Diesen, s. 532.  
130 RB 35:14, st. 2, 2 pt. 
131 RB 35:14, st. 2, 3 pt.  
132 Bring & Diesen, s. 535.  
133 Prop. 1986/87:89, s. 171 ff.  
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nedtecknade förhör från förundersökningen ska endast i undantagsfall tillåtas under huvud-

förhandlingen.134 Vid 1987 års reform (Ett reformerat tingsrättsförfarande) skedde en viss 

uppmjukning av reglerna135 och vid EMR:s genomförande lades ljud- och bildupptagningar till 

i det sista stycket.136 Ljud- och bildupptagningar skiljer sig dock i kvalitet från anteckningar i 

förundersökningsprotokoll varför det kan finnas anledning att omvärdera bestämmelsen igen 

och i större utsträckning tillåta ljud- och bildupptagningar. Om förhör mer eller mindre 

systematiskt ska tas upp under förundersökningen för att läggas fram i domstol fodras det att 

det finns plats i förundersökningen för ett sådant arbete. Det medför att förundersöknings-

förhören måste anpassas till en bevisupptagning i domstol. En eventuell förändring kommer 

alltså inte enbart röra domstolarnas utan även polis och åklagares arbete.  

  

                                                 
134 SOU 1938:44. 
135 Prop. 1986/87:89, s. 172. 
136 Prop. 2004/05:131, s. 235. 
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7. UTÖKAD ANVÄNDNING AV LJUD- OCH BILDUPPTAGNINGAR 

7.1 Allmänt  

7.1.1 Ljud- och bildupptagningar under huvudförhandlingen i tingsrätten – tidigare förslag 

och nuvarande ordning  

Att föra in uppgifter från förundersökningen i processen i domstol är ingen ny fråga för 

domstolarna eller rättsvetenskapen. Innan den tekniska möjligheten att använda ljud- och bild-

upptagningar fanns kretsade diskussionen i större utsträckning kring anteckningar i polisens 

förhörsanteckningar.137 Med den nya tekniken finns det däremot möjligheter att lägga fram 

uppgifterna på ett sätt som gör att rätten kan ta del av förhörspersonens oförmedlade berättelse 

utan att han eller hon behöver inställa sig. Det finns därför anledning att diskutera frågan igen.  

 

Redan inför EMR väcktes och behandlades frågan om bevisupptagning på ljud och bild under 

förundersökningen och en sådan möjlighet bearbetades av utredningen.138 Regeringen valde 

dock att inte förslå en sådan förändring 2008 med hänvisning till att reformen inte kunde 

genomföras på det föreslagna sättet med bibehållen rättssäkerhet.139 Regeringen ansåg att 

skälen att rättssäkerheten skulle gå förlorad var de skyddsmekanismer som finns inbyggda i 

dagens system för att garantera en rättssäker prövning. Dessa skyddsmekanismer var bl.a. 

offentlighet, kontradiktion och transparens, d.v.s. att rätten inte kan urskilja vilka omständig-

heter som omgärdar förhöret.140 Slutsatsen av de övervägandena blev då att det inte var 

tillräckligt ur rättssäkerhetssynpunkt att spela in polisens förhör, på det sätt de genomfördes då, 

och lägga fram de ljud- och bildupptagningarna i domstol. Förhörets genomförande hade behövt 

anpassas till en bevisupptagning i domstol.  

 

Vid tidpunkten för detta arbete har det gått åtta år sedan reformen, domstolarna är vana 

användare av ljud- och bildupptagningar och dess fördelar och begränsningar kan analyseras 

mot bakgrund av de nyligen genomförda reformerna och erfarenheterna som de har givit. I detta 

avsnitt följer olika aspekter, fördelar, nackdelar och förutsättningar med en ökad användning 

av ljud- och bildupptagningar.  

 

                                                 
137 Heuman (1983).  
138 Prop. 2004/05:131, s. 301.  
139 Prop. 2004/05:131, s. 163. 
140 Prop. 2004/05:131, s. 164.  
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7.1.2 De rättsvårdande myndigheternas funktion  

EMR:s goda resultat och den positiva utvärderingen av reformen talar för att det finns utrymme 

för en ytterligare modernisering av processen. Det faktum att regeringen nyligen har tillsatt en 

utredare som ska undersöka frågan tyder också på att det inom en inte alltför avlägsen framtid 

kommer att finnas större möjligheter att använda ljud- och bildupptagningar i straff-

processen.141 Det är dock inte helt okomplicerat att överföra det goda resultatet för ljud- och 

bildupptagningar som tas upp i tingsrätten och läggs fram i hovrätten till motsvarande 

förhållande mellan förundersökningen och huvudförhandlingen i tingsrätten. Domstolarna har 

i huvudsak en rättskipande funktion där hovrätten bedömer samma gärning som tingsrätten och 

lägger samma processmaterial till grund för bedömningen; hovrätten gör en överprövning. 

Domstolarnas funktion skiljer sig från polis och åklagare som är utredande myndigheter och 

förundersökningen i brottmål tjänar till att just utreda om brott har begåtts och om bevisningen 

är tillräcklig för att kunna väcka åtal. Rättskipningens tyngdpunkt ligger, och bör ligga, hos 

domstolarna.142  

 

Om förhör skulle tas upp under förundersökningen i syfte att dessa förhör ska ligga till grund 

för domen övertar polis och åklagare delar av den rättskipande funktionen som annars ligger 

hos domstolarna, d.v.s. rättskipningens tyngdpunkt förskjuts. Möjligen är en viss förskjutning 

godtagbar utan att det innebär en rättssäkerhetsförlust. Det är dock av yttersta vikt att det blir 

tydligt för förhörspersonen vilka förhör som är utredande förhör och en del av förunder-

sökningen och vilka förhör som är en del av bevisupptagningen och kommer ligga till grund 

för domen. Myndigheternas funktion måste beaktas vid den fortsatta diskussionen kring en ökad 

användning av ljud- och bildupptagningar. 

 

7.1.3 Huvudregel eller undantag? 

Att införa en ny huvudregel, där samtliga förhör rutinmässigt tas upp på ljud och bild under 

förundersökningen för att sedan läggas fram vid huvudförhandlingen, är visserligen möjligt 

förutsatt att rättssäkerheten bibehålls på andra sätt än genom de traditionella principerna. Men 

det skulle innebära att det system för bevisupptagning som råder idag reformeras i grunden (se 

3.1.1). En reform som är omfattande behöver inte nödvändigtvis vara negativ, men den bör 

genomföras med stor försiktighet och noggrannhet. Mot bakgrund av att straffprocessen nyligen 

                                                 
141 Dir. 2016:31.  
142 Prop. 2004/05:131, s. 164. 
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har genomgått två relativt omfattande reformer143 finns det anledning att låta rättsväsendet 

anpassa sig till dem och analysera vad de får för verkan i praktiken innan en ny, mer omfattande, 

reform genomförs.  

 

En mindre omfattande förändring, där en möjlighet att ta upp förhör på ljud och bild införs i de 

fall där det är särskilt motiverat, ligger däremot närmare till hands. Om den nya tekniken 

används på rätt sätt kan det innebära stora effektivitetsvinster utan att rättsväsendet behöver 

göra avkall på rättssäkerheten eller kvaliteten i övrigt. Det innebär också att, i de fall där ingen 

eller en mycket liten effektivitetsvinst kan göras, rätten kan använda det nu rådande systemet 

för bevisupptagning. Införandet av en undantagsmöjlighet ligger dessutom i linje med EMR:s 

och EMR II:s syfte att göra processen mer flexibel och öka möjligheterna att anpassa 

handläggningen till det enskilda fallet.144  

 

Det finns också anledning att diskutera om en ny huvudregel överhuvudtaget skulle medföra en 

effektivitetsvinst. Skillnaden i effektivitet mellan att banda ett förhör som ändå hade hållits 

(exempelvis i utredande syfte hos polisen), när förhörspersonen redan är på plats och att en 

förhörsperson ändå behöver inställa sig en extra gång för en bevisupptagning utom huvud-

förhandling är relativt stor. I den första situationen är det enbart den tekniska utrustningen som 

behöver tillkomma för att en ljud- och bildupptagning ska bli möjlig medan den andra 

situationen fodrar att företrädare för rättsväsendet och förhörspersonen avsätter tid som annars 

inte hade behövts för målets fortsatta handläggning. Spelar det då någon roll för effektiviteten 

om den personen inställer sig vid huvudförhandlingen i tingsrätten eller vid en separat bevis-

upptagning utom huvudförhandling? Att exempelvis spela in ett förhör med tilltalad vid ett 

separat tillfälle kan snarare innebära effektivitetsförluster eftersom den tilltalade kommer att 

kallas till huvudförhandlingen även om han eller hon inte kommer att höras.  

 

Ett bandat förhör med tilltalad skulle dock kunna innebära effektivitetsvinster även om det inne-

bär att den tilltalade måste inställa sig en extra gång. Om åklagaren har tillgång till den till-

talades utsaga tidigare under utredningen finns det bättre förutsättningar för åklagaren att 

bedöma vilka övriga utredningsåtgärder som är nödvändiga för att bevisningen ska ha tillräcklig 

robusthet145 för att kunna väcka åtal. Om åklagaren inte har tillgång till utsagan finns det en risk 

                                                 
143 EMR & EMR II.  
144 Prop. 2004/05:131, s. 1, prop., 2015/16:39, s. 22. 
145 Krav på bevisningens robusthet, Ekelöf, Edelsam & Heuman, s. 187 ff.  
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att åklagaren behöver bedriva förundersökningen längre än annars och samla in mer bevisning 

vilket leder till högre kostnader och större tidsåtgång.  

 

7.1.4 Vilka måltyper är relevanta? 

Även om bedömningen av vilka förhör som får eller bör tas upp före huvudförhandlingen 

lämnas till rätten finns det anledningen att analysera vilka typer av mål som skulle kunna bli 

aktuella för en utökad användning av ljud- och bildupptagningar.  

 

I mål med enormt omfattande utredning (exempelvis Södertäljemålet146 som nämnts tidigare, 

men även det s.k. Kokainmålet147 där en av de tilltalade satt häktad i nästan 3 år och 6 månader) 

finns det stora effektivitetsvinster att göra. Bara det att materialet är så omfattande gör att varje 

tids- och kostnadsbesparande åtgärd får större genomslag i absoluta tal jämfört med om 

utredningen hade varit mindre. En inspelning av förhör med tilltalad skulle medföra att åklag-

aren på ett effektivare sätt skulle kunna bedriva förundersökningen (se föregående avsnitt). Det 

är även dessa typer av mål som är den huvudsakliga anledningen till att regeringen har valt att 

utreda möjligheten att använda dokumenterade förundersökningsförhör under huvud-

förhandlingen i tingsrätt.148 Regeringen anger bl.a. att en sådan ordning skulle kunna bidra till 

ett minskat behov av restriktionsanvändning under tiden som misstänkta sitter häktade samt att 

åklagare får bättre förutsättningar att styrka brott.149 Utöver det blir risken för kollusionsfara 

inte heller lika påtaglig om målsägande och vittnen lämnar sin utsaga tidigare eftersom intresset 

för att påverka de som ska höras inför rätten kommer att minska efter det att förhörspersonen 

har lämnat sin utsaga.  

 

I sexualbrott och våld i nära relationer är det inte sällan ovanligt att brottsoffret är ovillig eller 

rädd att prata,150 särskilt om gärningspersonen och brottsoffret lever tillsammans kan det finnas 

rädsla för repressalier om brottsoffret anmäler övergreppen. Om brottsoffret (eller någon annan 

förhörsperson) får förtroende för någon som har deltagit i utredningen, exempelvis en polis eller 

åklagaren är möjligheterna större att förhörspersonen berättar vad som verkligen har hänt för 

just den tjänstemannen.151 Dessutom är det viktigare i den här typen av mål, där brottsoffret 

                                                 
146 Svea hovrätts dom 1 september 2014, B 8076 -13.  
147 Svea hovrätts dom 26 juni 2014, B 2856 -13. 
148 Dir. 2016:31, s. 2 f.  
149 Dir. 2016:31, s. 10.  
150 Sutorius & Kaldal, s. 104.  
151 Christiansson & Holmberg, s. 259 f.  
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ofta upplever ett stort intrång i den personliga integriteten,152 att förhöret hålls i en trygg och 

bekant miljö.153 Tilläggas bör att det idag självklart går att hänvisa till tidigare utsagor med stöd 

av RB 36:16 om förhörspersonen väljer att avvika från vad som tidigare framkommit i förhör. 

I dessa typer av mål blir vinsterna i huvudsak inte tids- eller kostnadsbesparingar utan snarare 

effektiviteten i att rättsväsendet kan lagföra och döma en gärningsperson som annars hade gått 

fri. Detta är något som såklart ställer höga krav på att rättssäkerheten bibehålls och att de förhör 

som tas upp på ljud och bild håller hög kvalitet men de fördelar som ljud- och bildupptagningar 

medför skulle kunna leda till en högre andel materiellt korrekta domar.  

 

Även i vissa typer av mängdbrott, exempelvis rattfylleri eller snatteri,154 skulle förhör från 

förundersökningen kunna läggas fram genom ljud- och bildupptagningar. Om utredningen är 

relativt okomplicerad skulle exempelvis polisens första förhör med vittnen kunna tas på ljud 

och bild och läggas fram under huvudförhandlingen. Eventuellt kompletterade förhör skulle 

kunna hållas på telefon (se dock 3.1.4).155 Tilltalad och målsägande måste ändå kallas till 

huvudförhandlingen och ett förhör med dem skulle troligtvis inte underlätta utredningen i övrigt 

nämnvärt. Det skulle snarare kunna innebära att utredningen tar längre tid än nödvändigt 

eftersom förhörspersonerna måste inställa sig två gånger; en gång vid en bevisupptagning under 

förundersökningen och en gång vid huvudförhandlingen, jämfört med att de enbart behöver 

komma till huvudförhandlingen.  

 

7.1.5 Rättssäkerhet 

Tillgången till utsagorna före huvudförhandlingen gör att samtliga parter får lättare att bedöma 

bevisläget innan förhandlingen inleds. I straffprocessen har åklagaren bevisbördan156 varför han 

eller hon har större nytta av att i förhand veta vad som kommer läggas fram inför rätten. Frågan 

är vad det kommer att leda till. Det kan tänkas att åklagaren i fler fall drar tillbaka åtalet om han 

eller hon bedömer att bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom. Det kan också innebära 

att åklagaren får processtrategiska fördelar jämfört med tidigare eftersom åklagaren i större 

utsträckning kan lägga sin tid på att presentera målet för rätten på ett begripligt sätt utan att 

behöva omvärdera och omformulera sina anföranden vartefter huvudförhandlingen fram-

skrider. Följden av dessa processtrategiska fördelar är däremot mer oklar. Kommer det innebära 

                                                 
152 Sutorius & Kaldal, s. 176.  
153 Christiansson & Holmberg, s. 262 f.  
154 TBL 4 § respektive BrB 8:2. 
155 Prop. 2015/16:39, s. 32. 
156 Lindell, s. 218.  
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att fler oskyldiga döms (något som är en enorm rättssäkerhetsförlust) eller kommer det innebära 

att fler skyldiga, som annars hade gått fria, döms? Åklagaren kommer dock aldrig kunna lägga 

fram något annat än det som har sagts. Användandet av ljud- och bildupptagning kommer inte 

kunna leda till att åklagaren kan manipulera processmaterialet. Däremot kan det bidra till att 

bevisläget blir klarare och eftersom åklagaren har bevisbördan är det åklagarsidan som kommer 

att dra mer nytta av den ökade klarheten. Risken för att rätten missförstår förhörspersonen är 

mindre med ljud- och bildupptagningar jämfört med protokollsanteckningar. Förutsatt att 

förhöret är väl genomfört kommer bevisningen i sig att hålla samma kvalitet som om förhörs-

personen hade inställt sig personligen.  

 

Det finns ingen klar skiljelinje mellan ett rättssäkert eller orättssäkert förförande utan en 

inskränkning av rättssäkerheten kan ske gradvis. En viss åtgärd kan öka rättssäkerheten för en 

individ och samtidigt inskränka rättssäkerheten för en annan. Utformandet av de straff-

processuella reglerna måste balansera dels rättssäkerheten för gärningspersonen/den tilltalade 

och brottsoffret/målsäganden, dels rättssäkerheten och effektiviteten. Frågan blir då hur långt 

handläggningen kan effektiviseras utan att det innebär en icke godtagbar inskränkning av 

rättssäkerheten. Den här gränsdragningsproblematiken är inte ny för just detta problem utan är 

återkommande inom straffprocessen och straffrätten i övrigt. En grundläggande princip inom 

straffrätten är att domstolen vid tveksamhet ska välja det utfall som är mest fördelaktigt för den 

tilltalade.157 Rimligtvis borde en sådan försiktighet iakttas även vid en eventuell förändring av 

de straffprocessuella reglerna. Detta medför att en ökad användning av ljud- och bild-

upptagningar kan ske så länge en eventuell inskränkning av rättssäkerheten otvivelaktigt är 

godtagbar.  

 

Vid bedömningen av om myndigheterna har agerat rättssäkert måste handläggningsåtgärderna 

i målet granskas i sin helhet. Ett vittnesförhör som utgör den enda eller den huvudsakliga 

bevisningen mot den tilltalade kanske inte lämpar sig att läggas fram genom ljud- och 

bildupptagning, särskilt inte om kravet på kontradiktion inte har tillgodosetts i tillräcklig 

utsträckning.158 Om övrig bevisning hade varit mer omfattande eller om brottet är erkänt kanske 

samma förhör hade kunnat läggas fram genom en ljud- och bildupptagning utan samma 

rättssäkerhetsförlust. Rättssäkerhetsbedömningen är också beroende av omständigheterna i de 

enskilda fallet, både de som omgärdar förhöret och de som förekommer i målet i övrigt. Ett 

                                                 
157 In dubio mitius, Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 77 f.  
158 Unterpertinger mot Österrike, dom 24 november 1986.  
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förhör som spelats in hos polisen utan närvaro av försvarare där kompletterande förhör enbart 

hålls på telefon kanske inte ensamt kan ligga till grund för en fällande dom medan ett förhör 

som tagits upp vid en bevisupptagning utom huvudförhandling hos domstol kanske kan det.  

 

7.2 Formen för förhöret  

7.2.1 Tid och rum – var och när ska förhöret hållas? 

För att ett förhör från förundersökningen ska hålla sådan kvalitet att det lämpar sig för 

framläggning under huvudförhandlingen krävs att förundersökningen i övrigt har givit så 

mycket att förhöret blir relevant för den gärningsbeskrivning och det bevistema som kommer 

bli aktuellt vid huvudförhandlingen. Förhöret borde alltså hållas ganska nära inpå slut-

delgivningen av förundersökningen om förhörspersonen ska kallas till bevisupptagning utom 

huvudförhandling vid ett separat tillfälle under förundersökningen. En bevisupptagning kan 

alltså behöva anpassas till omständigheterna i de enskilda fallen och utredningens karaktär. Det 

kan finnas fall där anklagelserna är relativt tydliga redan när förundersökningen inleds och där 

en gärningsbeskrivning kan formuleras redan när anmälan kommer in. Men det kan också finnas 

fall där gärningsbeskrivningen behöver justeras, kanske t.o.m. flera gånger, medan utredningen 

pågår. Om ett förhör då hålls för tidigt under utredningen finns det därför en risk att det inte 

kommer tjäna något syfte som bevis i domstol. Hålls förhöret senare finns det dock en risk att 

tids- och kostnadsbesparingarna under utredningen inte blir lika stora (se 7.1.3).  

 

Om ett förhör som annars hade hållits (exempelvis i utredningssyfte) tas upp på ljud och bild 

för att sedan läggas fram inför rätten har inte åklagaren eller rätten samma möjlighet att välja 

vid vilken tidpunkt förhöret ska hållas, utan det kommer att bli vid den tidpunkt då förhöret 

annars hade hållits (se vidare om olika måltyper nedan).  

 

Även platsen för förhöret kommer behöva anpassas till det enskilda fallet. I vissa fall kan det 

tänkas att förhöret bör hållas i domstolsbyggnaden, i andra fall kan det vara godtagbart eller till 

och med fodras att förhörets hålls hos åklagare och polis eller på annan plats. Förhörets funktion 

och förhörspersonens roll i rättegången är faktorer som har relevans för valet av plats. 

Exempelvis är förhör med tilltalad eller målsägande oftast känsligare i bemärkelsen att rätts-

säkerhetens fokus ligger på förhållandet mellan dem och det allmänna. Vittnen har oftast, 

förutsatt att det inte är närstående eller på annat sätt har någon relation till målsägande eller 

tilltalad, en mer neutral funktion i processen och därför kan det i större utsträckning godtas att 
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dessa förhörs utanför domstolsbyggnaden. I fall där förhörspersonen känner sig otrygg att 

komma till domstolen kan det vara så att valet av plats är avgörande för om förhöret överhuvud-

taget ska vara möjligt att genomföra. Där kan valet av plats behöva vara präglat av hur förhörs-

ledaren ska kunna skapa en trygg förhörssituation.  

 

7.2.2 Vem bör besluta om bevisupptagning under förundersökningen? 

Både vad gäller tiden och platsen för förhöret kommer alltså lämplighetsbedömningar att 

behöva göras. Samtliga förhör kommer inte att kunna behandlas lika, vilket är en naturlig följd 

av målsättningen att processordningen ska vara sådan att den ska kunna anpassas till behoven i 

de enskilda fallen. Frågan blir då vem som ska göra lämplighetsbedömningen. I den ökade 

användningen av ljud- och bildupptagning som genomfördes i EMR och EMR II lades de 

lämplighetsbedömningarna på domstolarna. Det föll sig också relativt naturligt eftersom det vid 

det stadiet i rättegången är domstolen som bär ansvaret för att föra processen framåt. Under 

förundersökningen är det dock förundersökningsledaren (åklagaren eller en förundersöknings-

ledare hos polisen) som leder arbetet och möjligen är det därför lämpligt att det är han eller hon 

som gör lämplighetsbedömningen. Det är mycket som talar för att domstolen bör fatta beslutet, 

dels eftersom frågan rör vissa rättssäkerhetsaspekter, dels eftersom frågan har stor relevans för 

hur huvudförhandlingen och målet i övrigt kommer att fortlöpa. Det är inte ovanligt att rätten 

fattar beslut under förundersökningen (exempelvis häktningsbeslut) och särskilt om förhöret 

ska hållas i domstolsbyggnaden faller det sig naturligt att det sker på beslut av rätten. Om 

däremot ett förhör som annars hade hållits som en del av förundersökningen ska tas upp på ljud 

och bild ter det sig underligt att någon annan än förundersökningsledaren beslutar om att en 

bevisupptagning ska ske.  

 

Vad ger då detta egentligen för processordning? I EMR II utökades möjligheterna till bevis-

upptagning utom huvudförhandling, exempelvis möjligheten att hålla förhör med vittnen och 

målsägande för det fall den tilltalade uteblir från förhandlingen.159 Möjligheten att genomföra 

den typen av bevisupptagning finns dock enbart efter att åtal har väckts och i undantagsfall om 

huvudförhandlingen inte kan genomföras som planerat. Resonemangen hittills i detta kapitel 

leder fram till att domstolen får en mer framträdande roll under själva förundersökningen. Om 

förhör hålls i domstolsbyggnaden, på beslut av rätten, i närvaro av domaren kommer processen 

närmast att få inkvisitoriska inslag. Domaren blir mer av en utredningsdomare än vad han eller 

                                                 
159 Prop. 2015/16:39, s. 25. 
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hon är idag. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt men det är främmande för det 

nuvarande processrättsliga systemet.  

 

7.2.3 Vilken typ av förhör lämpar sig för bevisupptagning vid huvudförhandlingen? 

Förhör från förundersökningen, på de sätt de är utformade idag är inte omgärdade med samma 

rättssäkerhetsgarantier som de förhör som tas upp under huvudförhandlingen.160 Dessa förhör 

uppfyller alltså inte de krav som ställs på en bevisupptagning i domstol. Polisens förhör har i 

huvudsak en utredande och inte en bevissäkrande eller en bevisupptagande funktion.161 I vissa 

fall kan det dock tänkas att dessa förhör är tillräckliga, om inte bättre lämpade, att läggas fram 

vid huvudförhandlingen. Exempelvis kommer en person som har bevittnat ett snatteri eller ett 

trafikbrott kunna ge den mest detaljrika och klara berättelse så nära själva händelsen som 

möjligt.162 Personens enda anknytning till brottet är att han eller hon var på platsen vid det 

aktuella tillfället, d.v.s. han eller hon är exempelvis inte närstående till målsägande eller till-

talad. I det fallet hade man kunnat höra personen på platsen, lagt fram det förhöret genom en 

ljud- och bildupptagning och sedan hålla kompletterande förhör på telefon (se dock 3.1.4). Men 

i den stora merparten fodras alltså att förhören till sitt innehåll och till sin utformning anpassas 

till att kunna läggas fram vid huvudförhandlingen.  

 

7.2.4 Vem ska närvara vid förhöret? 

Självfallet måste den som ska höras närvara, samt även den som åberopat förhöret och vill ställa 

frågor till förhörspersonen. Detta är oftast åklagaren men det kan mycket väl tänkas att polisen 

ställer frågor i åklagarens ställe beroende på omständigheterna som omgärdar förhörs-

situationen. Kravet på kontradiktion medför att även den tilltalade eller försvararen ska beredas 

tillfälle att ställa frågor till förhörspersonen. Frågan om hur högt ställt det kravet är prövades 

relativt nyligen av HD i NJA 2015 s. 222 där försvararen hade informerats om att en ljud- och 

bildupptagning med målsägandeförhöret skulle läggas fram och att målsäganden inte skulle 

närvara vid huvudförhandlingen. I och med att försvararen hade tagit del av ljud- och 

bildupptagningen och därefter inte hade begärt ett nytt förhör med målsäganden ansågs den 

tilltalade ha avstått från sin rätt att ställa frågor till målsäganden. Mot bakgrund av det 

avgörandet är ändå kravet på kontradiktion relativt lågt ställt. Det är tillräckligt att försvaret 

                                                 
160 Se exempelvis NJA 2015 s. 702, på s. 728.  
161 Bring & Diesen, s. 302.  
162 Christiansson & Montgomery, s. 104 ff.  
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informeras om att en ljud- och bildupptagning finns och att den kommer att läggas fram, då har 

försvararen eller den tilltalade en handlingsplikt att påkalla att ett nytt förhör hålls.  

 

Frågan är om det är nödvändigt att domstolen närvarar vid bevisupptagningen eller om den kan 

ske utom rätta. Enligt nuvarande ordning är det rätten (rättens ordförande) som ska inleda 

förhöret men rättens ledamöter brukar hålla sig passiva och låta åklagaren respektive 

försvararen ställa frågor. Om några frågor kommer från rätten är det oftast av klargörande 

karaktär och sådana skulle utan alltför stora rättsförluster kunna hållas på telefon (se dock 

3.1.4). Rättens ordförande har också ansvar för ordningen under förhöret. Liksom i föregående 

avsnitt beror frågan på omständigheterna i det enskilda fallet. Om förhöret hålls vid ett tillfälle 

som domstolen kallar till separat och det hålls i domstolsbyggnaden faller det sig naturligt att 

domaren närvarar. Om däremot ett förhör som hålls hos polisen spelas in blir domarens närvaro 

inte lika nödvändig. 

 

7.2.5 Offentlighet  

Huvudförhandlingen i brottmål är enligt huvudregeln offentlig och offentligheten är också en 

del av rätten till en rättvis rättegång (se ovan 5.1).163 Förundersökningen präglas av sekretess164 

och förhör som tas upp under förundersökningen omfattas av förundersökningssekretessen och 

normalt upphör sekretessen när åtal väcks.165 Vad gäller ljud- och bildupptagningar som tas upp 

under förundersökningen kommer de att omfattas av förundersökningssekretessen. I viss mån 

förflyttas alltså delar av förhandlingen i EKMR:s mening från den offentliga huvud-

förhandlingen till den sekretessbelagda förundersökningen. Självfallet kommer ljud- och 

bildupptagningen inte att läggas fram bakom stängda dörrar under huvudförhandlingen (om det 

inte finns skäl för det) utan kommer då att spelas upp offentligt.166 Användningen av ljud- och 

bildupptagningar som tas upp under förundersökningen för att sedan läggas fram under 

huvudförhandlingen har inte prövats av Europadomstolen. Enbart det faktum att förhörets 

upptagande är sekretessbelagt torde inte vara tillräckligt för att en kränkning av rätten till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR ska anses föreligga så länge framläggningen är offentlig. 

EKMR:s krav på offentligheten i straffprocessen får därför anses uppfyllt.  

 

                                                 
163 Art. 6 EKMR.  
164 Förundersökningssekretess, OSL 18:1.  
165 OSL 35:7.  
166 Vad som gäller i sekretesshänseende efter huvudförhandlingen ligger däremot utanför avgränsningen för detta 

arbete.  
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7.3 Slutsats  

7.3.1 Inledning 

I det här kapitlet framträder tre typfall. Ett för de väldigt enkla fallen, där den juridiska 

bedömningen är närmast rutinartad och bedömningen av bevisningen är relativt enkel. Där kan 

användandet av ljud- och bildupptagningar leda till tids- och kostnadsbesparingar som i det 

enskilda fallen inte är särskilt stora men som sammantaget kan leda till stora effektivitetsvinster. 

Det andra fallet är de mer omfattande, med många inblandade och omfattande processmaterial, 

exempelvis grov organiserad brottslighet. I de fallen skulle effektivitetsvinsten med ljud- och 

bildupptagningar vara att åklagaren har bättre förutsättningar för att kunna bedöma bevisläget 

och därför kan bedriva förundersökningen effektivare. I dessa fall förekommer inte sällan långa 

häktningstider vilket medför att stora vinster skulle kunna göras om handläggningen 

effektiviseras. Det tredje fallet är de när användningen av ljud- och bildupptagningar skulle 

kunna medföra att förhörspersoner som annars inte hade lämnat sin berättelse vågar eller förmår 

att göra det om det kan ske i en trygg miljö och förhöret tas upp på ljud och bild. Dessa förhörs-

personer kan höras på ett sätt som annars kanske inte hade varit möjligt om förhörspersonen 

p.g.a. rädsla eller psykisk hälsa inte kan eller vill komma till domstolen. 

 

7.3.2 Typfall 1  

Det första fallet är alltså det när ett förhör som ändå hade hållits kan tas upp på ljud och bild. 

Detta bör kunna ske på beslut av förundersökningsledaren. Företrädare för åklagare eller polis 

bör kunna leda förhöret och försvararen bör närvara om det är praktiskt möjligt. Om försvararen 

inte närvarar måste han eller hon beredas tillfälle att ställa frågor till förhörspersonen och 

kompletterande förhör bör vid behov kunna hållas på telefon under huvudförhandlingen om det 

är lämpligt (se dock 3.1.4). Förhöret bör hållas vid den tidpunkt och på den plats där det annars 

hade hållits. Exempelvis skulle ett första förhör med någon som bevittnat ett brott i trafiken 

kunna hållas på plats omedelbart efter att polisen kommer till brottsplatsen. Vittnet skulle vid 

förhörstillfället ha händelsen färskt i minnet och om vittnet tillåts berätta fritt torde utsagan få 

ett högt bevisvärde trots omständigheterna. Det finns ett stort värde i att ta del av förhörs-

personens tidigaste utsaga i målet.167 

 

Det är i detta fall av yttersta vikt att användningen inte blir slentrianmässig eller godtycklig. I 

strävan efter tids- och kostnadsbesparingar måste noggrannhet och rättssäkerhet bibehållas. Ett 

                                                 
167 Prop. 2004/05:131, s. 163. 
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ärende som kanske tillhör vardagen för polis, åklagare, domare eller försvarare är inte sällan 

mycket viktigt för den tilltalade och målsäganden. I en alltför förenklad handläggning får inte 

allvaret i situationen gå förlorad. Som processen ser ut idag är det ytterst domstolen som 

beslutar om formen för ett förhör och det beslutet bör fortsättningsvis ligga hos domstolen. Om 

rätten gör bedömningen att det är olämpligt att ett förhör läggs fram genom en ljud- och bild-

upptagning bör förhörspersonen kallas till huvudförhandlingen.  

 

7.3.3 Typfall 2  

Det andra fallet är det när domstolen kallar till en separat bevisupptagning utom huvud-

förhandling. Sådan bevisupptagning bör kunna ske på beslut av rätten efter yrkande av 

åklagaren, målsäganden (målsägandebiträdet) eller den tilltalade (försvararen). Vid sådan 

bevisupptagning bör, om det inte är olämpligt, rättens ordförande, åklagaren och försvararen 

närvara. Till skillnad från typfall 1 hade det tett sig underligt om försvararen inte kallades att 

närvara för de fall bevisupptagning ska ske under förundersökningen. På samma sätt som det 

hade varit underligt om försvararen inte hade kallats att närvara vid något annat sammanträde 

som utgjorde en del av handläggningen i målet. Kompletterande förhör kan hållas vid huvud-

förhandlingen på telefon eller, om förhörspersonen ändå skulle närvara, som ett vanligt 

tilläggsförhör. Förhöret bör hållas i domstolsbyggnaden eller på den plats där rätten beslutar.  

 

Denna typ av förhör skulle kunna användas i väldigt omfattande mål, exempelvis mål som rör 

grov organiserad brottslighet, där det ofta finns en ovilja hos de misstänkta att berätta.168 Om 

utsagan finns tillgänglig för åklagaren i ett tidigare skede har denne bättre förutsättningar att 

bedriva en effektiv förundersökning med kortare häktningstider och mindre restriktions-

användning. Dessutom skulle tids- och kostnadsbesparingarna även kunna medföra att de 

rättsvårdande myndigheternas resurser bli tillgängliga till att utreda andra brott. Samt att en 

kortare handläggningstid bidrar till fler materiellt korrekta domar eftersom bevisningen ofta 

försämras över tid.  

 

Liksom typfall 1 är det självfallet viktigt att även dessa förhör omgärdas av rättssäkerhetsregler. 

Åklagaren får inte ha möjlighet att använda sig av ljud- och bildupptagningar som ett 

påtryckningsmedel på den tilltalade eller någon anhörig till honom eller henne att yttra sig. Den 

tilltalade måste ges möjlighet att avstå från, eller i vart fall förbli tyst, under en bevisupptagning 

                                                 
168 Dir. 2016:31.  
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under förundersökningen i en rättegång emot honom eller henne. Den tilltalade får inte heller 

ha ansetts försuttit sin rätt att yttra sig om han eller hon väljer att inte delta i en bevisupptagning 

utom huvudförhandling. Det är emellertid inte lika självklart att de förhörspersoner som i 

huvudförhandlingen hade haft vittnesplikt ska ha en rätt att avstå från en bevisupptagning under 

förundersökningen. En person som kan kallas vid vite att inställa sig vid huvudförhandlingen 

borde kunna kallas på samma sätt till en bevisupptagning under förundersökningen. Motsatsvis 

borde en förhörsperson som inte har vittnesplikt men ändå väljer att yttra sig, mot bakgrund av 

att hans eller hennes medverkan är frivillig, kunna välja att utsagan inte ska läggas fram vid 

huvudförhandlingen. Eftersom försvararen bör närvara vid denna typ av förhör bör han eller 

hon också beredas att ställa frågor till förhörspersonen och kravet på kontradiktion får därför 

anses vara tillgodosett.  

 

7.3.4 Typfall 3 

Det tredje fallet är det när användningen av ljud- och bildupptagningar skulle kunna skapa en 

möjlighet för den som annars inte hade vågat eller förmått att lämna sin utsaga att göra det. 

Även denna typ av bevisupptagning bör ske på beslut av rätten efter yrkande av part. Förhöret 

bör hållas där det är lämpligt med hänsyn till förhörspersonen. Åklagaren och försvararen bör 

delta om det är lämpligt, om det är olämpligt kan de delta genom medhörning och ställa frågor 

via förhörsledaren. Kompletterande förhör kan hållas vid huvudförhandlingen på telefon eller, 

om förhörspersonen ändå skulle närvara, som ett vanligt tilläggsförhör.  

 

Den här typen av ljud- och bildupptagning vid domstol bör kunna användas exempelvis vid 

sexualmål eller mål om våld i nära relationer. Om brottsoffer eller anhöriga får tillåtelse att i en 

lugn och trygg miljö och i sin egen takt berätta om gärningen är förutsättningarna större att 

förhörspersonen berättar en opåverkad och fullständig berättelse vilket i sin tur ökar 

möjligheten att domen blir materiellt korrekt.  

 

I dessa måltyper är det inte sällan brist på teknisk bevisning vilket gör att de muntliga 

bevisningen får större betydelse, inte minst om det är den enda bevisningen. I de fall där den 

tilltalade nekar till brott får därför målsägandeförhöret stor betydelse, det uppkommer inte 

sällan en s.k. ”ord-mot-ord-situation” där målsäganden och den tilltalade lämnar olika 

berättelser om vad som har hänt. Målsägandens trovärdighet kan i de fallen bli avgörande för 

utgången i målet. Det är därför av yttersta vikt att domstolen får så bra förutsättningar som 

möjligt att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten vilket i de flesta fall är när målsäganden 
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inställer sig personligen vid huvudförhandlingen (se 3.2). Mot bakgrund av det är det onekligen 

mer fördelaktigt i bevisvärderingshänseende att målsäganden inställer sig personligen under 

huvudförhandlingen. Medan en komplett och detaljrik utsaga på ljud och bild i sin tur kommer 

vara ett bättre bevis än ett förhör i domstol där målsäganden inte vågar berätta om de påstådda 

gärningarna. Återigen så måste en lämplighetsbedömning göras i det enskilda fallet.  
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8. AVSLUTNING  

8.1 Processmaterial  

Syftet med detta arbete har varit att utreda frågor som rör användningen av ljud- och bild-

upptagningar i svensk straffprocess. Bl.a. hur användningen utökades genom EMR och EMR 

II, hur användningen fungerar i det övriga processrättsliga systemet samt hur användningen 

skulle kunna utökas ytterligare. Gemensamt för alla dessa frågor är vilket material som ska vara 

del av processen, alltså vilket material som ska ligga till grund för domen. Ändamålet med en 

rättegång är och bör vara att uppnå någon typ av sanning eller rättvisa; en materiellt korrekt 

dom. Processmaterialet ska tjäna det ändamålet, d.v.s. det ska ge rätten den bästa möjligheten 

att bedöma vad som har skett och vem som har gjort sig skyldig till vilken gärning. Materialet 

som ska ligga till grund för domen ska alltså vara tydligt, tillräckligt omfattande och fritt från 

desinformation. Det får anses vara grunden i straffprocessen. Utöver det finns det andra värden 

som måste beaktas och som starkt påverkar processen, ett av dem är rättssäkerheten, ett annat 

är effektiviteten.  

 

Med utgångspunkten att rättens uppgift är att avgöra om det som åklagaren påstår verkligen har 

skett, vore det inte rimligt att låta rätten ta del av allt material som finns tillgängligt? I så fall 

borde rätten få ta del av både en ljud- och bildupptagning med förhörspersonens första utsaga, 

där minnet av händelsen är som klarast och ingenting har kunnat påverka förhörspersonen, och 

ett förhör som hålls i rättssalen, där rätten och parterna kan ställa frågor. En sådan 

processordning skulle emellertid vara väldigt ineffektiv och frågan är om det verkligen gynnar 

ändamålet, d.v.s. om det är de bästa förutsättningarna för en materiellt korrekt dom. Om rätten 

ställs inför ett alltför omfattande material är risken att ledamöterna, på den förhållandevis korta 

tid som huvudförhandlingen spänner över, inte kan tillgodogöra sig all information. Det blir 

särskilt svårt att utröna vilka detaljer som är nya, vilka som är relevanta och vilka som helt 

enkelt saknar betydelse.  

 

8.2 Förundersökningsuppgifter 

Under förundersökningen ska polis och åklagare huvudsakligen utreda om brott har begåtts men 

bevissäkring och förberedelse för huvudförhandlingen är naturligtvis också en del av förunder-

sökningens syfte. Det vore därför orimligt om uppgifter som framkommer under förunder-

sökningen helt skulle förlora sin betydelse. Därför är det inte så idag, i exempelvis RB 36:16 

finns det en möjlighet att åberopa förundersökningsuppgifter i domstol. Men är det inte konstigt 
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att allt ska tas om vid huvudförhandlingen? Om förhör redan har hållits hos polisen förefaller 

det vara onödigt att förhörspersonen ska höras igen i domstol och berätta samma sak. Möjligen 

är det onödigt, men när förhörspersonerna hörs igen kommer dels domstolen kunna tillgodogöra 

sig uppgifterna på ett oförmedlat sätt, dels kontrolleras uppgifterna mot tidigare utsagor och 

med hjälp av frågor från rätten och från parterna. Det är något som gynnar rättssäkerheten och 

att säkerställa att förfarandet är rättssäkert är absolut nödvändigt för att upprätthålla förtroendet 

för Sverige som rättsstat, både internationellt och hos den egna befolkningen, och för att följa 

de förpliktelser som Sverige iklätt sig i och med ratificerandet av EKMR.  

 

Det kan däremot finnas fall där uppgifter från förundersökningen ger en bättre bild av vad som 

verkligen har skett och därför är ett bättre underlag för en materiellt korrekt dom. Exempelvis 

när förundersökningsförhöret har hållits i direkt anslutning till, eller bara några dagar efter, 

gärningen. Eller när miljön under förundersökningen bjuder in till fritt berättande för en förhörs-

person som annars hade varit ovillig att berätta. Exempelvis om en polis har etablerat kontakt 

med någon som känner en rädsla inför att komma till domstolen, men har berättat om 

brottslighet under förundersökningen. Det skulle gynna processen om dessa personer hade 

möjlighet att få lämna sin utsaga tidigare i processen.  

 

8.3 Ljud- och bildupptagningar 

EMR var en stor reform för svensk straffprocess. Enligt huvudregeln skall förhör i tingsrätten 

spelas in med ljud och bild och vittnen kallas som huvudregel inte till hovrätten. Mot bakgrund 

av rättegångsbalkens införande på 1940-talet, där grunden för rättens beslut inte skulle vara 

domstolsprotokollet utan det som förekommit under huvudförhandlingen, verkar denna 

förändring onekligen underlig och kontraproduktiv. Rättegångsbalken fyller emellertid 70 år 

snart och även om den har ändrats ett flertal gånger ligger fortfarande samma principer till grund 

för processen nu som då.  

 

Vad har då processprinciperna för betydelse? De garanterar fortfarande rättssäkerheten och till 

viss mån även effektiviteten, men främst ger de bra förutsättningar för att domstolarnas arbete 

ska resultera i materiellt korrekta domar. Det nuvarande systemet må vara gammalt men av det 

följer att det också är välbeprövat; det fungerar. En förändring av ett sådant system bör 

övervägas och genomföras med försiktighet och noggrannhet. Det är viktigt att garantera att 
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förändringarna leder till förbättringar och att rättsväsendet fortfarande kan leverera materiellt 

korrekta domar.  

 

8.4 Slutord 

Det fortsatta arbetet med ljud- och bildupptagningar i domstol pågår dock fortfarande. 

Regeringen tillsatte en särskild utredare under tiden som detta arbete skrevs.169 Enligt 

regeringens direktiv så kommer frågan om dokumenterade förhör på ljud och bild från 

förundersökningen kan användas i huvudförhandlingen i tingsrätt utredas och den utredningen 

ska presenteras den 7 december 2017. Detta arbete har resulterat i att det utan tvekan är möjligt 

att införa en sådan möjlighet i det befintliga systemet och att en sådan processordning till och 

med skulle gynna processen i flera fall. Det ställer dock nya krav på lagstiftningen och 

företrädare för rättsväsendet. Förhör som tas upp med ljud och bild under förundersökningen 

måste svara mot åklagarens gärningsbeskrivning. Det medför att åklagare och polis behöver 

samarbeta kring frågornas utformning och övriga omständigheter krig förhöret. Förhöret 

behöver dessutom leva upp till de rättssäkerhetskrav som omgärdar domstolsförhör idag. Det 

är därför inte tillräckligt att enbart ta upp ett vanligt förhör hos polisen på ljud och bild. Vissa 

brister i rättssäkerhetshänseende kan möjligtvis läkas senare i processen, exempelvis kan 

bristande kontradiktion avhjälpas genom ett kompletterade förhör. Men det är onekligen enklare 

om polis, åklagare och domstolar genomför rättssäkra förhör från början. Den nyligen påbörjade 

utredningen är en del i satsningen mot större brottmål, exempelvis grov organiserad brottslighet, 

som under de senare åren har tyngt rättsväsendet. Slutsatsen av detta arbete är dock att det finns 

fler områden som kan komma att bli aktuella, där en ökad användning av ljud- och 

bildupptagningar i domstol kan leda till en effektivare och rättssäkrare straffprocess.  

 

Med nya tider kommer nya utmaningar och för att processen ska kunna följa samhälls-

utvecklingen fodras att den är stadd i förändring. Utvecklingsarbetet med straffprocessen 

kommer aldrig vara klart. Det som är ny teknik idag, kommer kanske vara vardag imorgon och 

gammalmodigt nästa vecka. Med regler som lätt går att anpassa till det enskilda fallet kommer 

svenskt rättsväsende även i framtiden kunna arbeta effektivt, rättssäkert och samtidigt skapa 

goda förutsättningar för materiellt korrekta domar.  

  

                                                 
169 Dir. 2016:31. 
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