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Förord 

Arbetet med denna uppsats började med att jag gjorde praktik på Gävle tingsrätt i 

10 veckor. Utan den tiden hade den här uppsatsen inte blivit av, i vart fall hade 

den inte handlar om det ämne den nu gör. Jag vill därför rikta ett varmt och inner-

ligt tack till min praktikhandledare, dåvarande beredningsjuristen Sofia Lundberg 

som gav mig idén till det här ämnet. Hon hade fört protokoll vid huvudförhand-

lingar med stor mediebevakning och många vittnen och insett att rättegångsbal-

ken inte hängt med i utvecklingen, ännu en gång.  

 Ett lika innerligt och varmt tack vill jag rikta till alla andra på tingsrätten, ing-

en nämnd ingen glömd. Tack för ert välkomnande bemötande av en nybakad 

uppsatspraktikant som trodde att han visste något om juridik, det var en fantas-

tiskt lärorik, spännande och inte minst trevlig tid.  

 I och med min tidigare karriär som journalist var det extra spännande för mig 

att skriva om ett ämne som berörde båda mina yrkesroller. Jag hoppas därför att 

denna uppsats ska kunna vara av intresse även för journalister, även om de 

kanske inte är benägna att hålla med om mina slutsatser alla gånger. 

 Slutligen vill jag passa på att tacka lärare och personal på Juridicum för att ni 

gjort de gångna terminernas studier till den fantastiska upplevelse de var. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vårt samhälle förändras ständigt och tycks göra så i en allt snabbare takt. Ett om-

råde som kommit att förändras i grunden de senaste decennierna är nyhetsjourna-

listiken. Från början dominerade den tryckta dagspressen, som tillsammans med 

radio och tv utgjorde i stort sett all daglig nyhetsrapportering. Idag för dagspres-

sen en alltmer tynande tillvaro och istället ersätts den av olika former av nätbase-

rad journalistik där fokus ligger på ständig uppdatering, ju närmare en händelse i 

tid desto bättre.  

 Även den juridiska vardagen har förändrats under denna tid. Datorer och in-

ternet har gjort sitt intåg i rättssalen och med dem video- och ljudupptagning som 

en del av rättegången. Processens ramverk har dock i det stora hela förblivit 

oförändrat, även om rättegångsbalken ändras hela tiden och alltmer liknar ett 

lapptäcke snarare än den ”genomgripande omläggning” som var målet när den 

infördes 1942.  Världen runtomkring rättssalen förändras alltså allt snabbare och 1

det är ingen överdrift att påstå att lagstiftaren har fullt upp med att hinna med.  

 Den här uppsatsen ska titta närmare på en frågeställning som uppkommer i 

mötet mellan journalistiken och juridiken, på ett mycket konkret sätt, nämligen 

live-rapportering från våra rättssalar. Förr dominerades medias bevakning av rät-

tegångar av teckningar från rättssalen med kortare referat från förhandlingen. 

Numer kan man genom live-rapportering  följa med i detalj i vad som försiggår 2

inne i rättssalen, en utveckling som möjligen är av godo för allmänheten och 

journalistkåren men som kan vara mycket problematisk för rättsväsendet.  

  

 NJA II 1943 s. 5.1

 Härmed menas att en journalist skriver ned vad som sägs i rättssalen så att detta kan läsas i 2

realtid via internet. Exempel och utförligare beskrivning finns i kapitel 2.1. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsen utgår från vissa antaganden om riskerna med live-rapportering. Som 

framgår av kapitel 2 finns det studier som visat att vittnens minnesbilder kan på-

verkas negativt av information som de fått ta del av efter att de bevittnat en hän-

delse. Den tillkommande informationen kan undermedvetet påverka minnesbil-

den så att vittnet tror sig ha sett saker som i själva verket kanske aldrig ens exi-

sterat, dessutom finns det en risk att ett vittne medvetet återger senare tillkom-

men information som en egen minnesbild för att förstärka sin utsagas trovärdig-

het eller tillförlitlighet. Det finns däremot, såvitt författaren känner till, inga stu-

dier som gjorts på effekten av just live-rapportering. Inte heller har det varit möj-

ligt inom ramen för den här uppsatsen att utföra sådana studier.  

 Istället syftar uppsatsen till att besvara frågan vad det finns för möjligheter att 

undvika live-rapportering inom ramen för nu gällande rätt och, om så inte tycks 

kunna ske, hur lagen bäst bör ändras för att en sådan lösning ska bli möjlig, beak-

tande intresset av en fortsatt stark yttrande- och tryckfrihet. 

  

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen kommer uteslutande att behandla svensk rätt. De exempel som tas från 

norsk rätt är endast för att illustrera hur andra rättsordningar kan ha funnit lös-

ningar på aktuella problem och inte för att jämföra eller analysera den norska 

rättsordningen utifrån svenskt perspektiv. Som en del av den svenska rättsord-

ningen kommer aktuella delar av den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) att behandlas. 

 Uppsatsen kommer vidare endast att handla om just live-rapportering från rät-

tegångar. Näraliggande frågor som tv-sända rättegångar har diskuterats och dis-

kuteras alltjämt men så icke i denna uppsats, även om författaren är den första att 

medge att problemställningarna ofta tangerar varandra. Här förtjänar istället Hen-
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rik Edelstams bok Offentlighet och sekretess i rättegång att framhållas, tillsam-

mans med ett otal artiklar i juridiska tidskrifter. Vissa exempel och viss argumen-

tation från debatten om tv-sända rättegångar kan förekomma men då endast för 

att argumenten har bäring på såväl live-rapportering som tv-sändningar. 

1.4 Metod 

För att kunna besvara de aktuella frågeställningarna används en rättsdogmatisk 

metod. Därmed avses att rättskällorna med sin inbördes hierarkiska ordning an-

vänds för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med uppsatsen.  Me3 -

toden används främst då uppsatsen syftar till att utreda vad som är gällande rätt 

på området men även för att bättre förstå vilka förändringar de lege ferenda som 

skulle kunna bidra till att lösa de problem som live-rapportering kan medföra för 

straffprocessen. Metoden används för att tydliggöra sambandet mellan de ab-

strakta rättsreglerna och en konkret tillämpning i den aktuella situationen; alltså 

hur en domare i ett brottmål ska kunna förhålla sig till det faktum att live-rappor-

tering kan komma att ske från förhandlingen.  Det är dock inte bara fråga om att 4

fastställa gällande rätt utan även att med metodens hjälp analysera vad som är 

gällande rätt och utifrån detta undersöka hur det aktuella problemet kan lösas, 

eller om det är så att detta inte låter sig göras utan en förändring av lagstiftning-

en.   5

 Den rättsdogmatiska metoden som används har dock tydliga inslag av en 

rättspolitisk metod. Därmed avses att den gällande rätten kan analyseras utifrån 

dess politiska syften, alltså inte bara en fråga om hur den fungerar utan även hur 

den bör fungera.   6

 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 8. 3

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, I: Juridisk Metodlära, 2013, s. 26.4

 A. a. s. 35. 5

 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 106.6
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1.5 Disposition 

Uppsatsen disponeras på så sätt att det i kapitel 2 ges en beskrivning av vad live-

rapportering är och de problem som den kan antas leda till. I kapitel 3 redogörs 

för hur förhandlingsoffentligheten är reglerad och för dess syften. Kapitel 4 be-

handlar vittnens närvaro i rättssalen och möjligheterna att hålla vittnesförhör 

utom huvudförhandling. I kapitel 5 förs en allmän diskussion om ifall förhand-

lingsoffentligheten kommit att få en alltför stor roll i dagens samhälle jämfört 

med dess ändamål. Kapitel 6 behandlar möjligheten till stängda dörrar vid hu-

vudförhandling och om detta kan användas för att undvika live-rapportering. I 

Kapitel 7 behandlas den generella ordningsregeln i 5:9 st. 1 rättegångsbalken 

(RB) och hur den förhåller sig till live-rapportering. I Kapitel 8 diskuteras om de 

mer preciserade ordningsreglerna om fotograferings- och överföringsförbud i 5:9 

st. 2 RB går att använda för att undvika live-rapportering mot bakgrund av be-

stämmelsernas syfte. Kapitel 9 behandlar möjligheten att utvisa åhörare från hu-

vudförhandlingen som en möjlig väg att förhindra live-rapportering. Kapitel 10 

innehåller en diskussion om hur förhandlingsoffentligheten och det fria ordet står 

i relation till varandra och om det går att begränsa förhandlingsoffentligheten 

utan att samtidigt göra en oproportionerlig inskränkning av yttrande- och tryck-

friheten. I kapitel 11 förs några resonemang de lege ferenda och i kapitel 12 ges 

några avslutande kommentarer.  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2 Live-rapportering  

2.1 Ett tveeggat svärd 

Brott och brottmål har sedan lång tid tid fått stor uppmärksamhet i media. Sedan 

tidigare är väl känt att intensiv rapportering om ett brott under pågående förun-

dersökning och inför rättegången kan vara problematisk ur rättssäkerhetssyn-

punkt.  Det har då handlat om ifall parter, vittnen och rättens ledamöter medvetet 7

eller omedvetet låter sig påverkas av medierapporteringen. Forskning från USA 

har visat att sådan påverkan kan förekomma genom att de som tar del av en om-

fattande rapportering om ett visst eller vissa typer av brott i mediabevakningen 

kan få en annan inställning till frågan, särskilt avseende vilken typ av bevisning 

som mediekonsumenterna fann trovärdig eller inte.   8

 Bornstein m.fl., Pretrial publicity and civil cases - a two way street, s. 3-17.7

 Kovera, The effects of generel pretrial publicity on juror decisions: an examination of modera8 -
tors and mediating mechanisms, s. 54.
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 Den här typen av mediebevakning har varit vanligt förekommande i Sverige 

och är det fortfarande. Man får därför förmoda att den problematik som Kovera 

och Bornstein med flera beskriver även kan tänkas ha förekommit i Sverige och 

måhända förekommer den alltjämt. De senaste åren har det dock tillkommit ytter-

ligare en form av mediebevakning genom live-rapportering.  

 Från att ha varit ett begrepp som närmast uteslutande var förbehållet etermedia 

har live-rapportering nu i stor utsträckning blivit allmänt förekommande inom 

nyhetsjournalistiken. Numer kan även skrivande journalister rapportera live ge-

nom att närmast i realtid skriva vad som sker så att mottagaren kan ta del av det 

på det aktuella mediehusets hemsida. Detta kan ske från i princip vilken plats 

som helst, exempelvis en rättssal, så länge det finns internetuppkoppling, vilket 

det snart sagt finns överallt tack vare smarta telefoner och tillgängliga trådlösa 

nätverk. Samtliga domstolar runtom i Sverige ska i framtiden, som en service till 

media, ha ett trådlöst nätverk som journalister kan använda kostnadsfritt i dom-

stolsbyggnaden.    9

2.2 De få timmarnas skillnad 

Den främsta skillnaden mellan den traditionella rapporteringen och live-rapporte-

ringen är den senares omedelbarhet. Tidigare fanns det alltid en viss fördröjning i 

mediebevakningen. Visst fanns det en möjlighet till livesändningar men de var 

ofta förbehållna de verkligt stora händelserna, dit rättegångar mycket sällan hör-

de. Ett undantag är förstås rättegångarna efter mordet på Olof Palme, där en be-

tydande del av tingsrättsförhandlingen direktsändes i radio.   10

 Utvecklingen kom sedan att successivt krympa den tid som gick från det att 

något hade skett till dess man kunde ta del av det i media. I och med övergången 

 Domstolsverkets hemsida, http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Sveriges-Domsto9 -
lars-pressrum/Bevaka-forhandling/, 2015-12-08 kl. 13:35.

 Axberger, Processens offentlighet – värn eller hinder?, i Det 36:e nordiska juristmötet i 10

Helsingfors 2002, s. 104.
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till en alltmer nätbaserad journalistik blev begreppet deadline närmast en formali-

tet. Tack vare internet kunde uppgifter publiceras dygnet runt, året om. Det fanns 

dock fortfarande ett visst tidsmässigt glapp eftersom det fortfarande krävdes att 

journalisten hann skriva en text som sedan kunde publiceras. I rättegångssam-

manhang innebar detta som regel att huvudförhandlingen var avslutad, i vart fall 

för dagen, när artikeln om densamma publicerades i media.  

 Det är denna korta tid, några få timmar som mest, som nu kommit att försvin-

na i och med live-rapporteringens intåg i rättssalen. Med bärbara datorer, ständig 

internetåtkomst och hemsidor som utvecklats till att kunna uppdateras i realtid är 

tiden från det att något sker till dess man kan läsa om det kortad till millisekun-

der. I rättegångsbalken finns flera situationer där det stadgas om åtgärder vid fara 

i dröjsmål; vi kan nu ha kommit till en situation där faran finns i hastigheten, vil-

ket utvecklas i avsnittet nedan.   

2.3 Negativ inverkan på vittnesmål 

Av 46:5 och 30:2 RB framgår att huvudförhandlingar i brottmål är muntliga och 

att den så kallade omedelbarhetsprincipen råder. Det senare innebär att rätten ska 

döma på grundval av det som förevarit under huvudförhandlingen och inte på 

uppgifter som framkommit under förundersökningen, om inte dessa lagts fram 

vid förhandlingen. Det får till konsekvens att vittnesmål ska tas upp vid huvud-

förhandling (eller i vissa särskilda fall utom förhandling, se kapitel 4.3). Det är 

alltså inte vad ett vittne sagt i polisförhör som är intressant utan vad vittnet säger 

inför domstolen, se 36:16 RB. Av samma lagrum framgår att åklagare och försva-

rare till och med är förbjudna att åberopa uppgifter ur polisförhör om det inte är 

så att de skiljer sig från vittnets berättelse i domstolen.  

 Konsekvensen av denna reglering blir att vittnesbevisning bygger på vittnets 

trovärdighet och tillförlitlighet vid huvudförhandlingen.  Om det förekommer 11

 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 273. 11
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uppgifter som kan skada vittnets tillförlitlighet blir således bevisningen i målet 

svagare, kanske till och med så svag att bevisvärdet bedöms som noll och intet. 

En sådan uppgift kan vara om det påstås att vittnet fått tillgång till ytterligare in-

formation sedan händelsen inträffade men före huvudförhandlingen, till exempel 

efter att ha pratat med målsäganden eller den tilltalade. Även sådan förprocessu-

ell publicitet som nämns i kapitel 2.1 kan spela in och det finns otaliga exempel 

på hur uppgifter som spridits i media har kunnat påverka vittnens trovärdighet.  12

 Forskning i vittnespsykologi har visat ett antal olika felkällor vid värderingen 

av vittnesutsagor. Förutom sådana som har att göra med omständigheter kring 

själva händelsen finns det tydliga risker för att en vittnesutsaga förvanskas ge-

nom att information tillförs i efterhand. Det kan, som berörts ovan, ske genom 

samtal med andra men förstås även genom att vittnet tar del av uppgifter i 

media.   13

 Risken för att ny information ska tillföras tycks vara olika stor beroende på 

hur pass detaljerad och välgrundad utsagan är från början. Behovet av att fylla ut 

tomrummen i en delvis bristfällig berättelse tycks leda till att risken för att ny in-

formation införlivas ökar.  Följaktligen kan sägas att de vittnen som från början 14

kan avge ett detaljerat och tydligt vittnesmål löper mindre risk att omedvetet för-

vanska vittnesmålet vid senare tillfälle, men hur en domare eller åklagare ska 

kunna avgöra vad som är ett detaljerat och oförvanskat vittnesmål och vad som är 

ett från början bristfälligt men senare kompletterat vittnesmål är förstås inte en-

kelt att säga.  

 Det är också viktigt att komma ihåg att denna process inte sker medvetet hos 

vittnet. Enligt Schelin sker utfyllnaden såpass gradvis att vi tror oss minnas alla 

detaljerna själva utan att inse att nya uppgifter tillkommit. Förhörssituationer kan 

också i viss mån påverka där de olika förhörsteman som förhörsledaren presente-

 Se till exempel SOU 1999:88, s. 744.12

 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 123 f.13

 A. a. s. 123.14
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rar kan få förhörspersonen att ändra utsagan i någon mån beroende på vilka frå-

gor som verkar viktigare än andra.   15

 Som ett belysande exempel på hur medieuppgifter kan påverka människors 

undermedvetna i så stor grad att det riskerar att leda till falska minnesbilder kan 

man ta Estoniakatastrofen. Många människor har hävdat att de minns bilderna 

från när Estonia sjönk, men några sådana bilder finns inte. Istället har en kombi-

nation av medierapporteringen om olyckan och de senare bilderna från rädd-

ningsoperationen smält samman och skapat dessa inbillade minnen.  Den typen 16

av sammansmältning av minnen sker titt som tätt i vardagen; vi tror oss ha sett 

något men i själva verkar fått det berättat för oss och så vidare. Detta blir dock 

problematiskt när värdet av utsagan utgör bevisning i ett brottmål.  

 Ett konkret exempel på denna problematik är hovrättens resonemang om be-

visvärdet av Lisbeth Palmes identifiering av Christer Pettersson. Hovrätten ansåg 

att Lisbeth Palmes vittnesmål visserligen var trovärdigt (det hon berättade var 

verkligen hennes minnesbild från kvällen) men inte tillräckligt tillförlitligt (med 

sanningen överensstämmande). Hovrätten anförde vidare att det faktum att hen-

nes beskrivning av gärningsmannens signalement blivit väsentligen utförligare 

efter att en fantombild publicerats i media talade för ett lägre bevisvärde då det 

troligen var så att minnesbilden komprometterats av den senare informationen. 

Det faktum att mediarapporteringen innehållit ett flertal avgörande detaljer om 

Christer Pettersson påverkade också utpekandets bevisvärde i en negativ 

riktning.   17

 Det är mot bakgrund av denna påverkansrisk som live-rapportering kan bli 

problematisk. Plötsligt kan ett vittne, som enligt 36:9 RB inte ska närvara i rätts-

salen före förhöret om inte särskilda skäl föreligger, med hjälp av en dator, smart 

telefon eller liknande ta del av allt som händer och sker inne i rättssalen. Beroen-

 A. a. s. 124.15

 Christiansson & Ehrencrona, Psykologi och bevisvärdering, s. 160.16

 RH 1989:119 s. 347 f.17
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de på hur pass snabbt och utförligt journalisten som rapporterar klarar av och vill 

skriva kan det närmast vara ordagranna citat från såväl förhör med målsägande 

som den tilltalade.  

 Live-rapportering kan alltså leda till att vittnen får ta del av uppgifter som de 

enligt rättegångsbalken inte borde göra innan de hörts inför rätten. I förlängning-

en kan man tänka sig att detta i enskilda fall kan leda till att vissa vittnen medve-

tet ändrar sin utsaga vid vittnesförhöret för att på så sätt få den att bättre stämma 

överens med vad någon av parterna sagt, men också en mindre konspiratorisk va-

riant där vittnet kanske omedvetet påverkas i sin uppfattning om vad som skett. 

Här aktualiseras återigen den forskning som Bornstein och Kovera gjort om vitt-

nespsykologi och media där det tydligt pekas på en risk att medieuppgifter om 

olika brott kan påverka personer som tar befattning med ärendet på något sätt.   18

 Se kapitel 2.2.18

!16

Skärmdump från helahalsingland.se den 24 november 2015. Exempel på live-rapportering från Hu-
diksvalls tingsrätt där uppsatsens författare var åhörare. Förhöret med den tilltalade återgavs när-
mast ordagrant.

http://helahalsingland.se
http://helahalsingland.se


    

 Schelin påpekar att det är av stor vikt att man förhör vittnen och andra inblan-

dade i ett mål så snart som möjligt för minska risken för påverkan i efterhand. Så 

sker också oftast men samtidigt kan man tänka sig att vissa förhör inte kan hållas 

hur snart som helst med tanke på de inblandade personernas psykiska situation. 

Brottsoffer och vittnen är ofta av naturliga skäl chockade och att höra dem kan i 

vissa lägen vara meningslöst då kvalitén på förhöret kan antas bli alltför låg för 

att motivera den påfrestning som varje förhörssituation utgör. Det är därtill tvek-

samt om tidiga förhör med inblandade personer utgör en bra och adekvat lösning 

på problemet med senare tillkommande information. Så länge omedelbarhets-

principen väger så tungt som idag är det förhöret vid huvudförhandlingen som 

ska ligga till grund för dom, och om det förhöret avviker från vad som sagts tidi-

gare, uppstår fortfarande en problematisk situation för rätten vid bevisvärdering-

en. Kan vittnet anses tillförlitligt trots avvikelserna? Är vittnet ens riktigt trovär-

digt eller kan man anta att vittnets utsaga påverkats av annan information i så stor 

utsträckning att bevisvärdet kan ifrågasättas? Dessa frågor är givetvis inte ovan-

liga för domare utan uppstår då och då, men live-rapporteringen tillför ytterligare 

en riskfaktor att ta med i beräkningen och det är långt ifrån säkert att dagens do-

mare ägnat frågan någon egentlig eftertanke då den är relativt ny i sammanhang-

et. 

2.4 Live-rapportering och rättssäkerhet 

I förlängningen blir live-rapporteringens eventuella påverkan på straffprocessen 

en fråga om rättssäkerhet. Kan vi från samhällets sida acceptera en ordning där 

en av de mest grundläggande principerna rörande vittnesbevisning, nämligen den 

att vittnen i så liten utsträckning som möjligt ska ta del av vad som försiggår un-

der huvudförhandlingen, frångås på ett för domstolen närmast okontrollerbart 

sätt?  
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 Det är för all del inget som i dag hindrar ett vittne från att begära ut förunder-

sökningsprotokollet men det ställer större krav på eget engagemang och är nu en 

gång för alla en konsekvens av den handlingsoffentlighet som råder inom rättsvä-

sendet och som riksdagen beslutat genom offentlighets- och sekretesslagen. I och 

med live-rapporteringen är det enda ett vittne behöver göra att gå in på en hemsi-

da och börja läsa. Lagstiftarens sätt att förhindra att vittnen påverkas finns 36:9 

RB och trots att bestämmelsen tillkom under en tid då datorer och internet knap-

past ens var påtänkta tycks regeln om vittnenas ickenärvaro vid förhandlingen 

närmast sakna undantag.   19

 Om live-rapporteringens positiva inverkan på journalistiken finns säkert myc-

ket att diskutera men denna uppsats är inte rätt plats för en sådan diskussion. Än 

mindre är uppsatsens uppgift att ta upp negativa konsekvenser för journalistiken 

som sådan. Det finns dock principiella frågor som inte får glömmas bort i debat-

ten och det är den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten. Om staten, ge-

nom domstolarna, aktivt skulle motarbeta en form av journalistik kan detta ses 

som någon form av begränsning av dessa båda friheter. Är det i sådant fall en be-

gränsning som ligger inom ramen för det som regeringsformen tillåter eller skulle 

det vara att gå alltför långt? Ämnet diskuteras utförligare i kapitel 10. Det kan 

dock vara på sin plats att förtydliga att diskussionen enbart kommer att fokusera 

på de yttrande- och tryckfrihetsfrågor som aktualiseras av live-rapportering och 

inte annan mediebevakning före, under och efter rättegångar. Eller, för att säga 

det på ett annat sätt: är intresset av att få bort de få timmarnas fördröjning i rap-

porteringen större än de eventuella rättssäkerhetsaspekter som kan göras gällan-

de?  

 NJA II 1943 s. 474.19
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3 Offentlighet i domstol 

3.1 Förhandlingsoffentlighet som huvudregel 

Den svenska förhandlingsoffentligheten är stadfäst i grundlagen, närmare be-

stämt i regeringsformen 2:11. Av 20-21 §§ i samma kapitel framgår visserligen 

att denna offentlighet får begränsas, givet att så endast sker genom lag och för 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle samt att begränsningen 

inte går utöver vad som är nödvändigt. Exempel på sådana inskränkningar åter-

finns bland annat i 5:1 RB. I paragrafens första stycket slås återigen fast att en 

förhandling i domstol ska vara offentlig, givet att inget av undantagen i andra 

stycket eller de efterföljande paragraferna görs gällande. Det kan vara på sin plats 

att påpeka att begreppet ”förhandling” inte bara tar sikte på huvudförhandlingar 

utan enligt processlagberedningen skulle förstås som ”handläggning vid alla så-

dana tillfällen då part eller annan äger att vara tillstädes inför rätten eller då eljest 

bevis skall upptagas av rätten”.  Förhandlingsoffentligheten omfattar således 20

som bekant även tvistemål, muntliga förberedelser och liknande, även om det i 

denna uppsats fokuseras på huvudförhandlingar i brottmål.  

 Andra stycket i 5:1 stadgar sedan att rätten får förordna om stängda dörrar un-

der förhandlingen eller delar av densamma om någon av de uppräknande situa-

tionerna föreligger, som att sekretessbelagda uppgifter kommer att läggas fram 

under förhandlingen, och att det är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. I 5:1 

st. 3 framgår även en generell regel som säger att om det på annat ställe före-

skrivs om stängda dörrar ska detta gälla, men huvudregeln är således alltid of-

fentlighet.  

 Förhandlingsoffentligheten skyddas även av EKMR där det i artikel 6 framgår 

att den som är misstänkt för brott ska få sin sak prövad i en offentlig rättegång. 

 NJA II 1943 s. 55.20
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Press och allmänhet får dock utestängas från rättegången eller delar av densam-

ma men domen ska avkunnas offentligt.  21

 Vid införandet av rättegångsbalken  fanns det fortfarande en bestämmelse 22

från 1881 som gav rätten möjlighet att hålla förhandling bakom stängda dörrar 

om det gällde förhandling under pågående förundersökning och den misstänkte 

själv begärde det eller att rätten fann att offentligheten kunde skada 

utredningen.  De förhandlingar som sker i brottmål i dag under pågående förun23 -

dersökning torde som regel bara vara häktningsförhandlingar (om man bortser 

från den sällan använda möjligheten till bevisupptagning utanför huvudförhand-

ling enligt 35 kapitlet RB), vilka som bekant regleras i 24 kapitlet RB. Där finns 

ingen motsvarande bestämmelse där den misstänkte själv kan begära att förhand-

lingen ska hållas bakom stängda dörrar, men då det som regel förekommer upp-

gifter som omfattas av sekretess är stängda dörrar ändå mycket vanligt förekom-

mande, vilket får sägas motsvara den äldre regleringens hänsyn till utredningens 

kvalité.   

3.2 Förhandlingsoffentlighetens ursprung och syfte 

Att förhandlingar i brottmål ska ske offentligt (i vart fall i underrätterna) har varit 

förmodligen varit gällande rätt i Sverige i hundratals år.  Frågan har lämnat få 24

avtryck i rättskällorna före 1800-talets början. I 1734 års lag står inget om för-

handlingsoffentlighet men troligen väntade sig lagstiftaren att det även i fortsätt-

ningen skulle råda förhandlingsoffentlighet då så dittills varit fallet i underrätter-

 En intressant skillnad mellan RB och EKMR är uppenbarligen att allmänheten och pressen 21

inte nödvändigtvis ska åtnjuta samma rättigheter, i vart fall tycks det i EKMR:s fall nödvändigt 
att påpeka att såväl press som allmänhet får utestängas. I RB görs ingen åtskillnad utifrån åhöra-
res yrkesroll. 

 Författaren avstår från att använda det ofta förekommande begreppet ”den nya rättegångsbal22 -
ken”, då den trots allt varit i kraft sedan 1948 och förberetts sedan före första världskriget.

 NJA II 1943 s. 56.23

 Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång, s. 39 f.24
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na.  Först på 1820-talet kodifieras rättsläget något i och med Lagkommitténs 25

förslag till rättegångsbalk där det framgick att rättegång vid alla underrätter skul-

le hållas ”för öppna dörrar”. Den dittills gällande ordningen att förhandlingarna i 

överrätterna inte skedde offentligen började även då att ifrågasättas då flera av 

lagkommitténs ledamöter ansåg att det skulle främja medvetenheten om lag och 

rätt hos allmänheten och stärka förtroendet för domstolarna om även förhand-

lingarna i överrätten skedde offentligen.  Något egentligt genomslag fick dock 26

inte lagkommitténs förslag och först år 1881, på initiativ från JO i och med att 

mediebevakningen av rättegångar börjat förekomma, tillkom ”förordning om of-

fentlighet vid underdomstolarne”.  Därefter utvidgades förhandlingsoffentlighe27 -

ten successivt till rättegångsbalkens införande 1948 vilket lade grunden för den 

ordning vi har i dag där offentligheten inte bara gäller i samtliga instanser utan 

vid närmast alla tillfällen. 

 Syftet bakom denna vidsträckta förhandlingsoffentlighet framgår delvis av 

lagkommitténs skäl från 1822. En offentlig förhandling ansågs kunna skapa en 

större medvetenhet om lag och rätt hos allmänheten och öka respekten för dom-

stolarna. Axberger har sammanfattat dessa argument med orden ”kontrollfunk-

tionen”, ”rättsbildningsfunktionen” och ”legitimitetsfunktionen”.  Tanken var att 28

allmänheten skulle kunna kontrollera att domstolarna dömde enligt lagen och 

samtidigt bli medvetna om vad denna lag faktiskt innebar. Öppenheten skulle 

dessutom göra att processen uppfattades som legitim av allmänheten.  Även 29

Ekelöf påpekar att det i Sverige tidigt ansågs viktigt med en offentlig förhandling 

för att kunna garantera rättssäkerheten till skillnad från de inkvisitoriska straff-

processer som förekom på kontinenten vilka till största del skedde utan någon 

 A.a. s. 40 ff.25

 A.a. s. 42-45.26

 SFS 1881 nr 17 s. 6.27

 Axberger, s. 94.28

 A.a. s. 95.29
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offentlighet alls.  Den engelske 1800-talsfilosofien Jeremy Bentham lär ha sagt 30

”Where there is no publicity, there is no justice”, vilket på ett kärnfullt sätt kan 

sägas visa på betydelsen av offentliga förhandlingar.   31

 Ekelöf skriver vidare att det numer i första hand är pressens möjlighet att när-

vara vid förhandlingarna som är av betydelse då det är genom mediebevakningen 

som allmänheten får veta vad som förevarit vid en rättegång, och han tillägger att 

”den publik, som fyller åskådarplatserna i våra rättegångssalar, ofta inte är av det 

slag att dess närvaro fyller något förnuftigt syftemål”.  Oavsett vad man anser 32

om dagens åhörare i rättssalen kan det nog ligga en del sanning i Ekelöfs åsikt att 

allmänheten nuförtiden främst får information av vad som sker i domstolarna ge-

nom media, snarare än genom egen närvaro i rättssalarna. Även Axberger ifråga-

sätter om förhandlingsoffentligheten verkligen kan sägas vara av sådan vikt som 

tidigare ansetts. Domstolarnas arbete i flera instanser har numer kommit att 

präglas av en större öppenhet med möjlighet till insyn utan att denna nödvändigt-

vis innebär stränga krav på förhandlingsoffentlighet. Samtidigt anser Axberger att 

bara för att färre människor faktiskt åhör en rättegång utgör det inget argument 

för att förhandlingsoffentligheten skulle sakna betydelse i dagens samhälle. De 

argument som gällde tidigare gäller fortfarande, om än kanske i något mindre 

grad då fler möjligheter till kontroll, rättsbildning och legitimitet tillkommit.  33

3.3 För- och nackdelar med förhandlingsoffentligheten 

Ekelöf var inte odelat positiv till den ökade offentligheten utan kan snarast be-

skrivas som ambivalent. Han såg vissa fördelar med offentligheten, som passade 

in i hans egen syn på processrättens funktion, nämligen att uppmärksamheten i 

viss mån kunde vara allmänpreventiv; Ekelöf såg framför sig att stor uppmärk-

 Ekelöf m. fl., Rättegång I, s. 158.30

 A.a. s. 158.31

 A.a. s. 159.32

 Axberger, s. 97.33
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samhet i media vid allvarligare brott skulle utgöra ett ytterligare skäl för gemene 

man att avhålla sig från att begå sådana brott.   34

 Samtidigt såg Ekelöf risker med att alltför mycket uppmärksamhet skulle 

komma att riktas mot rättegångar så att målsägande och vittnen skulle uppleva 

obehag. Även den tilltalades privatliv ska respekteras och Ekelöf funderade om 

alltför mycket offentlighet skulle kunna skada den tilltalades chanser till rehabili-

tering och återanpassning till samhället. Risken för felaktiga utpekanden och för-

tal av enskilda var också något han funderade på. Ekelöf betonade vikten av 

självreglering inom massmedia genom olika regelverk och tillsynsorgan.  

 Axberger diskuterar också om förhållandet mellan värdet av offentlighet och 

skyddet av enskildas privatliv. Enligt Axberger är det beklagligt och i viss mån 

problematiskt att enskilda människor kan komma att uppleva obehag av att rätte-

gångar sker offentligt, men detta är också ett pris som samhället i de allra flesta 

fall måste vara berett att betala, då värdet av offentligheten ofta är mycket större 

än det eventuella obehaget. Axberger är samtidigt medveten om att ett alltför 

stort obehag i förlängningen kan leda till att vittnen och målsägande inte vill 

medverka i processen och att man därmed försämrar utredningen och bevisunder-

laget.  35

 Även Ekelöf berörde frågan om den ökade offentligheten kunde tänkas inver-

ka negativt på straffprocessen. Han börjar med att slå fast att rättegångsbalkens 

fäder knappast kunde ha förutsett den utveckling som skett inom kriminaljourna-

listiken och vilka effekter detta skulle kunna tänkas få för straffprocessen. Kon-

sekvensen av detta förbiseende (i brist på bättre ord) blir enligt Ekelöf att rätte-

gångsbalken saknar vissa verktyg för att hantera mediebevakningens konsekven-

ser. När Palmemålet kom att sändas i radio, som nämnts ovan i kapitel 2.3,  upp-

stod frågan om det gick att förhindra detta. Ekelöf påpekar att 5:9 RB visserligen 

 Ekelöf, s. 163.34

 Axberger, s. 99.35
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kan användas, men då enbart vid förhör med enskilda personer och inte för andra 

delar av rättegången, och absolut inte för rättegången i sin helhet. Däremot gäller 

det absoluta fotografiförbudet hela förhandlingen och omöjliggör tv-sändningar. 

Enligt Ekelöf är en sådan åtskillnad tveksam om det är för att skydda process-

föremålet, men det får nog anses klart att tv-sändningar i vart fall fram till dags 

dato varit mer ordningsstörande till sin karaktär genom den skrymmande utrust-

ning som krävts, även om detta också håller på att ändras i och med den tekniska 

utvecklingen. 

 Efter Palmemålet krävde, enligt Ekelöf, flera domare att radiosändningar från 

rättegångar skulle förbjudas då de gjorde förbudet för vittnen att närvara vid för-

handlingen ”illusoriskt”.  Problemet med ett sådant förbud, vilket Ekelöf myc36 -

ket riktigt påpekar, är att det kan vara nog så illa med en ordagrant skriven redo-

görelse för vad som sagts inne i rättssalen (något som faktiskt skedde i Palmemå-

let när ljudupptagning av vissa förhör hade förbjudits). Effekten torde enligt 

Ekelöf bli densamma och båda metoderna borde därför anses lika problematiska. 

Ekelöf anförde även att möjligheten i 5:9 RB att förbjuda inspelningar av förhör 

var alltför begränsad och att ett förbud som träffade flera situationer vore önsk-

värt.   37

 Såväl Ekelöf som Axberger tycks vara av den åsikten att förhandlingsoffent-

ligheten i och för sig fortfarande fyller en viktig funktion i dagens samhälle. 

Samtidigt inser båda att det finns problematiska aspekter av förhandlingsoffent-

ligheten och Ekelöf säger rent ut att det borde finnas större möjligheter att be-

gränsa offentligheten, av hänsyn till utredningen och rättssäkerheten får man 

förmoda. Ekelöf är också inne på frågor som har direkt bäring på denna uppsats, 

nämligen hur processen påverkas av att ordagranna redogörelser för vad som 

sagts i rättssalen publiceras i media. I de följande avsnitten diskuteras först om 

 Ekelöf, s. 168.36

 A.a. s. 159.37
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förhandlingsoffentligheten åtnjuter en oförtjänt stor respekt, därefter behandlas 

frågan om och hur man kan gå tillväga rent praktiskt för att göra just det som 

Ekelöf eftersträvade, nämligen förhindra att straffprocessen påverkas negativt av 

mediebevakningen.  
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4 Vittnens närvaro i rättssalen  

4.1 Närvaroplikt för vittnen 

Vittnen såväl som parter har att infinna sig personligen i domstolen under huvud-

förhandlingen, vilket framgår av 5:10 RB. Dock har det, som berördes i kapitel 

1.1, skett tekniska utvecklingar även i domstolsvärlden och därför kan nu parter 

och andra som ska infinna sig inför rätten få göra detta via ljudöverföring (tele-

fon) eller ljud- och bildöverföring (videosamtal), om förutsättningarna enligt 

5:10 st 2. och st. 3 är uppfyllda.  Det krävs således att rätten gör en bedömning 38

utifrån kostnaden och olägenheten för att personen ska infinna sig fysiskt och om 

någon i rättssalen är rädd för personen som ska höras samt att det inte får vara 

olämpligt att personen deltar via distansförhör med hänsyn till skälen för att per-

sonen kallats från början.  

 Bakgrunden till möjligheten till distansförhör var att på så sätt slippa ställa in 

förhandlingar för att vittnen eller parter inte infann sig eller för att det skulle vara 

för komplicerat och dyrt för enskilda att inställa sig personligen.  Nackdelen 39

med den förhållandevis nya möjligheten är att rätten i vissa fall har en bristande 

möjlighet att kontrollera vem som faktiskt avger utsagan inför domstolen. Under 

min praktik på tingsrätten i Gävle deltog jag i ett antal huvudförhandlingar där ett 

vittne skulle höras via telefon. Rätten ringde då upp ett telefonnummer som till-

hörde vittnet (vilket kontrollerats så gott det varit möjligt) på en i förväg medde-

lad tid och rättens ordförande frågade sedan om man fått kontakt med rätt person, 

lät vittnet avlägga vittnesed och förhandlingen fortsatte. Någon egentlig möjlig-

het att veta vem man talade med fanns dock inte, till skillnad från vid personlig 

inställelse i rättssalen då rätten har möjlighet att göra en ID-kontroll på plats.  

 Nedan används begreppet distansförhör för att beskriva sådana förhör som avses i 5:10 RB.38

 Prop. 2004/05:131 s. 93 ff.39
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 I och med att vittnen har möjlighet att närvara via distansförhör har möjlighe-

ten att kontrollera vad de gör innan de vittnar blivit allt mindre. Om man leker 

med tanken att domstolen skulle få laglig möjlighet att tvinga alla vittnen att vän-

ta i ett särskilt rum där det saknades mobiltäckning och internet skulle vittnenas 

möjlighet att ta del av eventuell live-rapportering rent faktiskt vara mycket, myc-

ket begränsad – för att inte säga obefintlig. Det blir dock uppenbart att en sådan 

inskränkning av rörelsefriheten blir meningslös när det finns vittnen som kan 

närvara på distans istället och då sitta varhelst de önskar och ta del av all medie-

rapportering de har lust till.  De skulle för den delen kunna sitta och läsa innan40 -

till i förundersökningen utan att domstolen skulle veta om det.  

 Att söka lösningen på problemen med live-rapportering genom att stärka när-

varoplikten i domstol tycks därför inte vara någon reell möjlighet. Särskilt då de 

processekonomiska skälen bakom ändringen av 5:10 RB fortfarande är aktuella. 

Man får därför förmoda att antalet förhandlingar som skulle ställas in snabbt 

skulle stiga till oacceptabla nivåer; det var ju trots allt därför 5:10 infördes. 

4.2 Närvaroförbud för vittnen 

Av 36:1 RB framgår att alla som inte är part i målet får höras som vittne, dock 

inte målsäganden i ett brottmål. Inte heller får någon höras som vittne om en gär-

ning denne är åtalad som medverkande till. 36:9 anger att vittnet inte får närvara 

vid förhandlingen innan förhöret äger rum ”med mindre särskilda skäl äro 

därtill”. Sådana skäl skulle, enligt processlagsberedningen (vari justitieutstkottet 

instämde), kunna vara om målet avser en räkning som innehåller många olika 

poster som behandlas var och en för sig. Då ansågs det rimligt att vittnet närvara-

de vid en del av förhandlingen.  Detta är ett exempel som kanske inte känns helt 41

 Ett sådant förslag framfördes av Cars i Offentlighet och Rättssäkerhet I: Festskrift till Ulla 40

Jacobsson, s. 68. Detta skedde dock innan 5:10 ändrades.
 SOU 1944:10, s. 395, se även NJA II 1943 s. 474 för justitieutskottets betänkande.41
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adekvat idag, men senare motivuttalanden har inte lett till några fler exempel på 

när vittnen kan tänkas få närvara under förhandlingen.  

 Konsekvensen blir således att det egentligen inte finns några bra exempel på 

när ett vittne i dagens samhälle bör närvara innan vittnesförhöret hålls och skälet 

till detta är förstås att vittnets närvaro försämrar utsagans bevisvärde. Det säger 

sig självt att det inte är någon större konst för vittnet att avge ett vittnesmål som 

till punkt och pricka överensstämmer med vad endera parten har påstått om vitt-

net suttit och lyssnat på partsförhören, och att rätten därmed inte kan vara säker 

på utsagans trovärdighet eller tillförlitlighet. Mot den bakgrunden framstår 36:9 

därför som en nödvändig och närmast essentiell begränsning av rätten att närvara 

vid förhandlingar och såvitt känt har bestämmelsen sällan lett till några egentliga 

problem sedan den infördes, vilket återspeglas av att beskrivningen av bestäm-

melsen i doktrin är mycket kortfattad utan någon egentlig problematisering.   42

 36:9 är visserligen inte till sin ordalydelse något absolut förbud, utan det finns 

trots allt möjlighet att låta ett vittne närvara innan vittnesförhöret hålls. Som 

nämndes i kapitel 3.3 framfördes dock kritik från domarhåll efter Palmemålet då 

man upplevde att radiosändningar från huvudförhandlingen gjorde förbudet i 

36:9 illusoriskt. Det visar att förbudet spelar en viktig roll i domstolens verksam-

het och inte finns där enbart som en kvarleva utan betydelse.  Det finns inte hel43 -

ler (såvitt känt) någon praxis som visar att möjligheten att låta vittnen närvara 

använts i nämnvärd utsträckning utan huvudregeln att vittnen inte ska närvara 

tycks ha varit en närmast absolut regel.  

 Detta innebär i sin tur att avsteg från principen om att vittnen inte ska vara 

närvarande innan vittnesförhöret hålls knappast bör göras utan att problemen som 

detta kan leda till har analyserats i grunden. Några sådana överväganden tycks 

inte ha skett hittills då ingen av de otaliga ändringarna av rättegångsbalken har 

 Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 237. Se även Fitger m.fl. Rättegångsbalken, kommen42 -
tar till 36:9, Zeteo.

 Se t.ex. JO 2007/08 s. 3343
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påverkat förbudet i 36:9 och det får således fortsatt antas att lagstiftarens vilja är 

att förbudet i 36:9 efterlevs. Inte heller har exemplen på vad som skulle kunna 

utgöra synnerliga skäl i bestämmelsens mening utvecklats, vilket också torde tala 

för att undantagen från huvudregeln är mycket få, kanske så få att undantaget i 

dag saknar betydelse. 

4.3 Vittnesförhör utanför huvudförhandlingen 

Det finns vissa möjligheter för rätten att hålla förhör med vittnen utanför själva 

huvudförhandlingen. Så är till exempel fallet i 36:19 där tre sådana tillfällen ges, 

nämligen om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen, om inställelse 

vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står 

i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen 

samt om det kan antas att målet avgörs utan huvudförhandling. Betydelsen av 

dessa möjligheter får förmodas ha minskat i och med att det numer går att ha för-

hör via telefon eller videolänk, som har redogjorts för i kapitel 4.1. Rekvisiten 

som domstolen ska bedöma är dessutom av liknande slag såväl när det gäller för-

hör utom huvudförhandlingen som vid distansförhör och det torde då vara mer 

processekonomiskt att låta vittnet närvara genom distansförhör än att ha en sär-

skild bevisupptagning vid sidan av huvudförhandlingen.  

 Det kan dock tänkas att sådana situationer trots allt kan uppstå, såsom det 

gjorde i NJA 1982 s. 372, då förhör hölls med en äldre man före huvudförhand-

lingen då det antogs att denna skulle kunna dröja en avsevärd tid. Det finns även 

möjlighet att tillämpa 36:19 (efter hänvisning från 46:3) i de fall en tilltalad inte 

infinner sig till huvudförhandlingen och de vittnen som infunnit sig meddelar att 

de inte kommer att kunna infinna sig vid det nya rättegångstillfället, även om det 

då är troligt att domstolen i de flesta fall väljer att hålla ett distansförhör vid det 

senare tillfället. 
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 Skulle man då kunna använda sig av 36:19 för att komma till bukt med live-

rapporteringsproblematiken? Om ett vittne redan hörts innan huvudförhandlingen 

äger rum torde risken att vittnet påverkas av live-rapportering tillsynes bli i det 

närmaste obefintlig. Det finns dock ett antal fel och brister med det antagandet, 

vilka utvecklas nedan. 

4.3.1 Inte kunna inställa sig 

För att ett vittne inte ska kunna infinna sig vid huvudförhandlingen krävs att be-

tydande hinder föreligger. I förarbetena nämns långvarig och allvarlig sjukdom 

som den förmodat vanligaste orsaken till att ett vittne inte kan infinna sig.  Som 44

nämndes i ovanstående kapitel hölls det i NJA 1982 s. 372 förhör med en man 

som befarades inte vara i skick att vittna vid huvudförhandlingen då förberedel-

serna i målet pågått i 11 år och han började vara i sådan ålder att han mycket väl 

kunde förväntas vara för sjuk eller till och med avliden vid den planerade huvud-

förhandlingen. HD använde därför 36:19 analogt då hinder för inställelsen ännu 

inte uppkommit.  

 Det får förmodas att de allra flesta vittnen som hörs i brottmål inte kan anses 

uppfylla rekvisiten i 36:19 p. 1, utan förmodligen är tillräckligt friska för att kun-

na höras, om inte annat så genom distansförhör. Därmed är den regleringen inte 

en framkomlig väg för att undvika negativa konsekvenser av live-rapportering 

vid huvudförhandlingen.  

4.3.2 Orimliga kostnader och olägenheter 

Andra punkten i 36:19 handlar om de fall då det uppstår orimliga kostnader eller 

olägenheter för vittnet att inställa sig. Orimligheten ska vägas mot betydelsen av 

att förhöret hålls vid huvudförhandlingen och det förtjänar att påpekas att ome-

delbarhetsprincipen gör att huvudregeln är att all bevisupptagning ska ske vid 

 Prop. 1986/87:89 s. 179.44
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huvudförhandlingen. Det vill säga att det är endast i uttryckliga undantagsfall 

som förhör kan hållas utom huvudförhandlingen.  Om ett vittne har att göra en 45

lång och dyr resa för att ta sig till förhandlingen i ett mål som kanske handlar om 

ett bagatellartat belopp, eller vittnesmålet inte är av sådan art att det tillför sär-

skilt mycket till bevisningen, är det troligt att kostnaderna och olägenheten inte är 

rimliga, medan å andra sidan huvudvittnet i ett mål om ett allvarligt brott troligen 

kan förväntas att resa mycket långt för att närvara.   46

 Därtill kommer förstås det faktum att olägenheter och kostnader även är något 

som ska beaktas vid eventuella distansförhör enligt 5:10. Skulle rätten finna att 

det föreligger orimliga kostnader eller olägenheter vid en bedömning enligt 36:19 

torde det vara sannolikt att de finner att så även är fallet enligt 5:10, varvid de 

kan besluta om distansförhör om övriga förutsättningar för sådant är uppfyllda. 

Skulle så inte vara fallet återstår trots allt möjligheten till förhör utom huvudför-

handling. I förarbetena till 36:19 framhöll departementschefen att i och med att 

förhör numer spelas in med ljud och bild så borde domstolen kunna göra en i 

stort sett lika god bevisvärdering av ett förhör som upptagits utom huvudförhand-

ling som av ett som upptagits vid förhandlingen.  JO har dock poängterat att 47

man inte ska sätta alltför stor tilltro till videoteknikens förmåga och att huvudre-

geln alltjämt är att förhör ska hållas vid huvudförhandlingen. Att förhör numer 

spelas in med ljud och bild gör möjligen att deras bevisvärde inte försämras i så-

dan utsträckning som kunde vara fallet förut, men det ska inte tas som intäkt för 

att ett förhör utom huvudförhandling numer ska anses vara lika gott bevismedel 

som ett förhör under huvudförhandling.  48

 Det är förstås vanskligt att spekulera i hur ofta förutsättningarna enligt 36:19 

p. 2 är uppfyllda, men helt klart är dock att det med tanke på graden av kostnad 

 Prop. 2004/05:131 s. 149.45

 Jfr prop. 1986/87:89 s. 180.46

 Prop. 2004/05:131 s. 151 f.47

 JO:s beslut av den 11/11-2011, dnr: 2698-2011.48
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och olägenhet som krävs inte kan komma i fråga att majoriteten, eller ens en be-

tydande del, av alla vittnesförhör kan hållas utom huvudförhandlingen. Som JO 

påpekade kan inte den moderna tekniken och det faktum att vittnen kan närvara 

genom distansförhör vara ett skäl för att vittnen bör höras genom distansförhör. 

Om man då tänker sig ett scenario där domstolen vill undvika att vittnen påver-

kas av live-rapporteringen vid huvudförhandlingen, kan domstolen då använda 

sig av förhör utom huvudförhandlingen? Svaret på den frågan blir i nästan alla 

lägen nej, först och främst för att det krävs att rekvisiten i första eller andra punk-

ten är uppfyllda och detta torde mycket sällan vara fallet. Även om rekvisiten i 

något enskilt fall är uppfyllda inställer sig då frågan om det inte istället är bättre 

om domstolen håller ett distansförhör vid huvudförhandlingen i enlighet med 

5:10. Omedelbarhetsprincipen talar för att så bör ske, vilket poängterats av såväl 

lagstiftaren som av JO.  

 Dessutom skulle förmodligen den önskade effekten med förhöret utebli. Även 

ett förhör utom huvudförhandling är, som påpekades i kapitel 3.1, offentlig enligt 

huvudregeln i 5:1 RB och kommer därför att vara tillgänglig för massmedia i 

samma utsträckning som själva huvudförhandlingen. Visserligen kan det väl tän-

kas att ett enskilt vittnesförhör inte skulle uppmärksammas av samma mängd 

journalister som vid en huvudförhandling men denna gissning leder inte till slut-

satsen att live-rapportering skulle kunna undvikas genom ett förhör utom huvud-

förhandling.  

 Istället måste slutsatsen bli att förhör utom huvudförhandling, på goda grun-

der, är ett sällan använt undantag från omedelbarhetsprincipen som dels sällan 

torde ha förutsättningar för att kunna användas över huvud taget, dels missar sitt 

syfte om detta syfte är att förhindra negativa konsekvenser av live-rapportering. 

De medel rättegångsbalken erbjuder för att skydda ett vittne från onödig påver-

kan är dessutom lika användbara vid en huvudförhandling som vid ett förhör 

utom huvudförhandlingen, kort sagt ger 36:19 inte någon lösning på problemet.  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5 Förhandlingsoffentlighet framför allt? 

Edelstam nämner i början av sin bok Offentlighet och sekretess i rättegång att 

frågan om hur pass viktig förhandlingsoffentligheten är naturligtvis beror på vem 

man ställer frågan till. En journalist skulle kanske säga att den är betydligt vikti-

gare än vad en domstolsjurist skulle göra.  Detta är förmodligen helt sant och 49

kan väl å andra sidan sägas gälla snart sagt alla betydelsefulla eller principiellt 

viktiga frågor i samhället. Vem blir det då som fattar beslut i frågan? Till syvende 

och sist blir detta riksdagen i och med dess lagstiftningskompetens, och i och 

med att rättegångsbalkens nuvarande lydelse ger mycket få undantag från offent-

ligheten är det den synen som gäller.  

 Det har dock inte saknats kritik av den nuvarande regleringen. Axberger häv-

dar att förhandlingsoffentligheten inte är en rättighet utan en funktion. Till skill-

nad från exempelvis yttrandefriheten, som är en mänsklig rättighet, fyller för-

handlingsoffentligheten bara en funktion, enligt Axberger, då den tillåter männi-

skor att utöva sina mänskliga rättigheter och ger dem möjlighet att skaffa sig in-

formation.  Mot detta kan förstås ställas 6 artikeln i EKMR där det klart framgår 50

att alla har rätt till en rättvis, offentlig, prövning. Att reducera förhandlingsoffent-

ligheten till en funktion snarare än en rättighet kan därför enligt min mening vara 

att gå väl långt.  

 Axberger anser att förhandlingsoffentlighetens främsta roll i dagens samhälle 

är att upprätthålla domstolarnas och rättsordningens legitimitet hos allmänheten. 

Han ställer samtidigt frågan vad legitimitetskravet innebär i praktiken; hur myc-

ket offentlighet förväntar sig allmänheten egentligen?  För att föra över frågan 51

 Edelstam, s. 29.49

 Axberger, s. 101.50

 Axberger, s. 102.51
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till ämnet för denna uppsats: kräver allmänheten att media rapporterar live från 

rättssalen för att anse att domstolsprocessen är legitim?  

 Enligt min mening måste det finnas gränser även för förhandlingsoffentlighe-

ten, vilket ju även lagstiftaren ansett och som bland annat klart framgår av 5 kap. 

rättegångsbalken. Man måste dock samtidigt fråga sig om offentlighetens bety-

delse alltid är så stor att den inte bör begränsas mer än vad som redan är fallet. 

Enligt min mening är den frågan av sådan art att den inte kan besvaras med ett 

enkelt ja eller nej. Man måste istället bära den med sig och alltid fundera på vad 

svaret blir vid varje enskilt förslag på lagändring eller nytolkning som uppkom-

mer. I de följande kapitlen diskuteras ett antal sådana nytolkningar och förslag till 

lagändringar och i samband därmed återkommer diskussionen till frågan om legi-

timitetskraven är så stora att förhandlingsoffentligheten inte kan begränsas ytter-

ligare. 
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6 Stängt var det här – 5:1 RB 

6.1 Allmänt om stängda dörrar 

Femte kapitlet rättegångsbalken handlar om offentlighet och ordning vid dom-

stol. Där framgår, som nämnts i kapitel 3, reglerna om förhandlingsoffentlighet 

och även ett antal undantag från den regeln. Ett sådant undantag som tidigare be-

rörts kortfattat är möjligheten till stängda dörrar. Dels finns det särskilda före-

skrifter om stängda dörrar i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare (LUL), där det i 27 § framgår att mål mot någon som inte 

fyllt 21 år ska handläggas bakom stängda dörrar, om offentligheten vid förhand-

lingen är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet den tilltalade 

kan antas bli föremål för. I rättegångsbalken saknas en motsvarande reglering. 

Där blir det istället frågan om ifall sekretessbelagda uppgifter kommer att läggas 

fram på det sätt som framgår av 5:1 st. 2 eller om det rör sig om förhör med nå-

gon som är under 15 år eller som lider av en psykisk störning (5:1 st. 3).  

 När det gäller stängda dörrar på grund av sekretess föreskriver 5:1 st. 2 p. 1 att 

det antingen kan röra sig om uppgifter som är sekretesskyddade hos domstolen 

och för vilka det kan antas vara av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Sekre-

tess hos domstolen gällande brottmål regleras främst av 35 och 36 kap. offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) men genom så kallad överföring (43:2 

OSL) kan en sekretessbestämmelse som normalt bara gäller hos en förvaltnings-

myndighet komma att gälla även för domstolen om domstolen fått ta del av upp-

gifterna inom ramen för sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet. För-

handlingen får då hållas bakom stängda dörrar endast i den del som rör den 

skyddade uppgiften. Kravet på att skyddet av uppgifterna ska vara av synnerlig 

vikt innebär dessutom att domstolen i möjligaste mån ska tillgodose offentlig-

hetsintresset och endast i särskilt pressande fall förordna om stängda dörrar.  52

 Fitger m.fl., kommentar till 5:1 RB, Zeteo.52
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 Enligt 5:1 st. 2 p. 1 ska rätten göra en sannolikhetsbedömning av om sekre-

tesskyddade uppgifter kan förekomma då rekvisitet är kan antas. 5:1 st. 2 p. 2 

hänvisar istället till vissa särskilda sekretessbestämmelser där domstolen i varje 

enskilt fall måste konstatera att sekretess gäller enligt OSL för uppgifter som fö-

rekommer i målet för att sekretessbestämmelserna ska vara tillämpliga. De sekre-

tessregler som hänvisas till gäller exempelvis enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden i vissa brottmål som sexualbrott, utpressning, människorov 

med mera (35:12 OSL) men även för uppgifter om enskilds hälsotillstånd i de 

personutredningar som redogörs för i slutet av huvudförhandlingar i brottmål 

(35:13 OSL).  

 Av 5:1 st. 2 RB framgår också att stängda dörrar på intet sätt är obligatoriskt 

vid förekomst av sekretessbelagda uppgifter utan det är frågan om en fakultativ 

reglering, dock kan det vara rättens skyldighet att utreda ex officio om uppgifter i 

målet kan vara av sådan karaktär att det bör beslutas om stängda dörrar.  Det 53

finns ytterligare några bestämmelser i 5:1 st. 2 då stängda dörrar får användas, 

som vid förhandlingar under pågående förundersökning (typiskt sett häktnings-

förhandlingar) och i sammanhang som kan påverka Sveriges mellanstatliga rela-

tioner, men då dessa sällan torde ha med huvudförhandlingar i brottmål att göra 

ges ingen närmare beskrivning av regleringarna. 

6.2 Stängda dörrar och live-rapportering 

Är då stängda dörrar ett adekvat verktyg för den domare som vill begränsa live-

rapportering från en huvudförhandling? För det första krävs naturligtvis att målet 

innehåller sådana uppgifter som omfattas av den typ av sekretess som 5:1 st. 2 

RB föreskriver. Så kan naturligtvis vara fallet från tid till annan men redan det 

faktum att möjligheten att begränsa live-rapportering kommer att bero på vilka 

uppgifter som förekommer i målet torde tala emot stängda dörrar som en adekvat 

 JO 2009/10 s. 47, se även Fitger m.fl., kommentaren till 5:1, Zeteo.53
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lösning på problemet. Visserligen torde det kunna sägas att de potentiella skador-

na av live-rapporteringen kan bli större ju känsligare uppgifter som avhandlas i 

rättssalen, men i och med att 5:1 st. 2 redan täcker in dessa situationer och skapar 

möjlighet att avhandla de känsliga uppgifterna utan några åhörare närvarande 

kommer förhindrandet av live-rapportering så att säga bara bli en ytterligare kon-

sekvens av de stängda dörrarna. För att stängda dörrar ska kunna utgöra en ade-

kvat lösning på problemet med live-rapportering skulle det krävas att stängda 

dörrar kan användas på ett mer generellt plan än vad som är möjligt idag, vilket 

rimmar illa med hur bestämmelsen utformats då den i huvudsak bygger på en be-

dömning in casu.  

 För det andra, som om ovanstående stycke inte var nog, kan det anföras ett 

annat problem med stängda dörrar. Som framgår av ordalydelsen i första me-

ningen av 5:1 st. 2  är det enbart medan de sekretessbelagda uppgifterna avhand-

las som förhandlingen kan hållas bakom stängda dörrar. Resterande förhandlings-

tid finns således inget stöd för att åhörarna får stängas ute, även om det förstås 

kan vara så att vissa uppgifter förekommer så frekvent i målet att en större del av 

förhandlingen därför sker bakom stängda dörrar. Det blir då återigen frågan om 

en bedömning i det enskilda fallet och det kan därför tänkas att det uppstår situa-

tioner där ett vittnesmål avges bakom stängda dörrar, varefter förhandlingen åter-

igen blir offentlig för att sedan ske bakom stängda dörrar i nästa förhör och så 

vidare. Effekten av en sådan ordning skulle bli att de live-rapporterande journa-

listerna utestängs från vissa delar men inte andra, vilket ju inte är annorlunda än 

läget idag.  

 Stängda dörrar är således i och för sig ett effektivt verktyg för att undvika live-

rapportering, givet att förutsättningarna för stängda dörrar är för handen. Stängda 

dörrar enligt 27 § LUL ger effektivast skydd mot live-rapportering då hela för-

handlingen kan hållas bakom stängda dörrar, medan 5:1 st. 2 bara ger ett fläckvis 

skydd. För att stängda dörrar ska bli ett effektivt och reellt alternativ för att und-
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vika live-rapportering krävs således att de befintliga bestämmelserna utvidgas på 

något sätt, antingen genom lagändring (om detta diskuteras vidare i kapitel 11) 

eller genom tolkning av befintliga bestämmelser. Ekelöf förespråkade som be-

kant den teleologiska tolkningsmetoden, som mycket kortfattat kan beskrivas 

som en typ av ändamålstolkning där en bestämmelse i en lag vid oklara fall ska 

tolkas på så sätt att ändamålet bakom regeln bör avgöra hur den ska tillämpas.  54

Med Ekelöfs metod skulle således eventuella oklarheter i bestämmelserna om 

stängda dörrar tolkas på så sätt att ändamålet med bestämmelsen blir tydligt. Man 

måste därför fråga sig två saker; först om det finns några oklarheter i 5:1 som 

skulle kunna tolkas extensivt för att på så sätt utvidga bestämmelsens räckvidd, 

och sedan om detta är i linje med bestämmelsens ändamål. Nedan undersöks des-

sa båda delfrågor lite mer ingående. 

6.2.1 Oklarheter i 5:1 RB 

I 5:1 st. 2 p. 1 finns rekvisiten kan antas och av synnerlig vikt att uppgiften inte 

röjs. Kan antas innebär att rätten måste göra en sannolikhetsbedömning och rek-

visitet, som återfinns på flera ställen i rättegångsbalken, anses ha ett tämligen lågt 

sannolikhetskrav för att anses uppfyllt.  Det ska med andra ord inte särskilt 55

mycket till för att det ska kunna antas att uppgifter kommer att läggas fram för 

vilka det råder sekretess hos domstolen. Därför blir rekvisitet av synnerlig det 

avgörande då detta i sin tur ställer mycket höga krav på sannolikhet för att vara 

uppfyllt. Exempel på när så kan vara fallet kan vara i spionerimål eller andra mål 

där uppgifter ”av synnerlig vikt för rikets säkerhet” förekommer.  Det är således 56

mycket sällan som det kan anses vara av synnerlig vikt att hos domstolen sekre-

tesskyddade uppgifter inte röjs, och rättsläget tycks vara såpass klart och entydigt 

 Ekelöf, Rättegång första häftet, s. 92.54

 Diesen, s. 139 f, se även Edelstam, s. 126 f.55

 Edelstam, s. 127 f.56
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att det knappast går att göra några generella extensiva tolkningar som skulle in-

nebära att live-rapportering skulle kunna förhindras.  

 I 5:1 st. 2 p. 2 är det istället fråga om ifall vissa utpekade sekretessbestämmel-

ser i OSL är tillämpliga eller inte. I samtliga av dessa fall blir det upp till domsto-

len att avgöra i varje enskilt fall om sekretess gäller eller inte. Det är därför 

vanskligt att säga något om hur domstolen bör agera, antingen finner rätten att 

vissa uppgifter som förekommer i målet ska anses omfattas av sekretess och kan 

då besluta om stängda dörrar, eller så finner rätten att sådana uppgifter saknas 

och då ska förhandlingen hållas offentligt. Det tycks därför som att bestämmel-

sen om stängda dörrar inte i någon nämnvärd utsträckning lämpar sig för exten-

siv tolkning, i vart fall inte på sånt sätt att det kan göras generellt utan möjligen 

in casu.  

6.2.2 Ändamålet med stängda dörrar 

Förutom de ovan nämnda problemen med att tolka 5:1 st. 2 extensivt uppkommer 

frågan om ändamålet med stängda dörrar är att förhindra live-rapportering. Det 

torde stå helt klart att live-rapportering inte fanns med i bilden, så att säga, när 

rättegångsbalken infördes och därför knappast kan ha varit något som lagstiftaren 

sökte förhindra. Det som istället var meningen då var dels att skydda för riket 

viktiga uppgifter, dels att skydda ”anständigheten och sedligheten” med mera.  57

År 1980 ändrades bestämmelsen till i princip nuvarande lydelse och departe-

mentschefen poängterade då att skydd för ”anständighet och sedlighet” knappast 

längre kunde vara skäl för stängda dörrar, särskilt då dessa båda rekvisit inte 

kunde ligga till grund för sekretess enligt då gällande sekretesslagstiftning.  Det 58

tycks alltså som att ändamålet med stängda dörrar aldrig varit att skydda själva 

domstolsprocessen eller att garantera rättssäkerheten. Det har istället varit fråga 

 NJA II 1943 s. 55.57
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om att vissa särskilda uppgifter av en eller annan anledning inte skulle spridas 

utanför rättssalen, antingen till skydd för det allmänna eller någon enskild. Med 

beaktande av detta skulle det enligt Ekelöfs teleologiska tolkningsmetod inte vara  

möjligt att använda 5:1 st. 2 för att garantera rättssäkerhet eller straffprocessens 

integritet, det är helt enkelt inte det som 5:1 st. 2 är till för och att försöka få till 

en sådan tolkning vore att bruka våld på en på det hela taget adekvat och väl fun-

gerande processrättslig bestämmelse, vilket i vart fall inte var Ekelöfs avsikt med 

den teleologiska metoden. Lösningen på problemet med live-rapportering får 

istället sökas på annan plats, och sökandet fortsätter i nästa kapitel.  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7 Ordning i salen – 5:9 st. 1 RB  

7.1 Ordning vid huvudförhandling 

Det finns två olika typer av ordningsregler för huvudförhandling i brottmål. Av 

46:4 st. 1 RB framgår att rätten ska se till att ordning och reda iakttas vid hand-

läggningen av målet. Den regeln handlar bara om processledning och avhandlas 

därför inte vidare i denna uppsats.   59

 Fokus ska istället riktas mot 5:9 RB som rör ordningen i själva rättssalen. Av 

5:9 st. 1 framgår att det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordning-

en vid rättens sammanträden och att meddela de ordningsregler som behövs. Vi-

dare får ordföranden låta utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt 

uppträder otillbörligt. Ordföranden får också begränsa antalet åhörare i rättssalen 

för att undvika trängsel. Grunden för dagens reglering kommer från 1881 års för-

ordning om offentlighet vid underdomstolarna och vid införandet av rättegångs-

balken lämnades i princip ingen motivering till vad som avsågs med ordning eller 

vilken typ av föreskrifter som rätten kunde meddela.  Bestämmelsen modernise60 -

rades och utvidgades år 1980 och 2005 men det gjordes inga förtydliganden av-

seende betydelsen av ordet ordning.   61

 Fitger skriver att vad som är ordningsstörande eller otillbörligt måste bedömas 

från fall till fall och att det därför är svårt att uttala generella bestämmelser där-

om. Han påpekar dock att ordning i rättssalen hänger samman med rättssäkerhe-

ten och att det är viktigt att parter och vittnen vågar tala öppet utan att riskera att 

bli avbrutna eller störda.  Även den personliga integriteten är viktig och det 62

åligger rättens ordförande att se till att ingen blir kränkt eller trakasserad i rättssa-

len. Därför måste högljudda protester, demonstrationer, applåder eller skrivna 

 Fitger m.fl., kommentar till 46:4 RB, Zeteo.59

 NJA II 1943 s. 63.60

 Prop. 1979/80:87 och prop. 2004/05:131.61

 Fitger m.fl., kommentar till 5:9 RB, Zeteo.62
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plakat för den delen typiskt sett anses vara ordningsstörande och generera en 

varning eller utvisning från salen.  Som exempel på situationer där domstolarna 63

gått för långt i sin strävan efter ordning kan tas ett antal JO-ärenden. I JO 

1998/99 s. 53 fick en domare kritik för att ha förbjudit några män att närvara om 

de fortsatte att bära sina mc-västar. Domaren i fråga ansåg att det budskap som 

dessa västar signalerade var oroande för de inblandade i målet, i synnerhet för ett 

av vittnena, men även gav rättens ledamöter ett visst obehag och beslöt därför att 

förbjuda västarna. JO anförde att det i och för sig kan tänkas att rättens ordföran-

de får meddela ordningsföreskrifter avseende åhörarnas klädsel, men då endast i 

rena undantagsfall som när klädseln gör att åhöraren kan göra sig skyldig till för-

argelseväckande beteende eller hest mot folkgrupp. JO ansåg dock inte att det 

faktum att någons kläder antyder en viss föreningstillhörighet utgjorde nog skäl 

för sådana ordningsregler, och att det därför var fel av domaren i fråga att medde-

la sitt beslut. JO fann att det fanns vissa möjligheter att hindra åhörarna från att 

närvara iförda sina västar med stöd i 36:18 RB, men detta behandlas vidare i ka-

pitel 9. 

 JO 2010/11 s. 48 rör ett liknande ärende där en domare också förbjöd vissa 

kläder som visade på föreningstillhörighet. Enligt rättens ordförande användes 

kläderna som en ”hotdemonstration” gentemot målsägande och vittnen. Domaren 

ansåg att denna demonstration var ordningsstörande, men att det räckte med att 

förbjuda kläderna snarare än att utvisa åhörarna för att demonstrationen skulle 

upphöra. JO delade domarens åsikt att det var rätt att agera mot den uppfattade 

”hotdemonstrationen” men ansåg att det knappast kan ha varit ändamålsenligt att 

enbart låta åhörarna ta av sig sina föreningskläder, då deras fortsatta närvaro trots 

allt kunde vara obehagligt för målsägande och vittnen. JO ansåg därför att det 

hade varit mer i linje med 5:9 st. 1 att låta visa ut dem från rättssalen. 

 Prop. 1979/80:87 och prop. 2004/05:131.63
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 Av de här redovisade uttalandena av JO kan man således konstatera att ord-

ningsfrågor enligt 5:9 st. 1 ska röra sig om något som genom höga ljud, fysiska 

rörelser eller vissa budskap inverkar negativt på processen. Det tycks finnas ett 

krav på att störningen i det närmaste måste ha påbörjats eller i vart fall är nära 

förestående för att en ordningsregel ska kunna meddelas enligt bestämmelsen. Att 

det skulle finnas anledning att anta att ordningen kan komma att störas torde inte 

räcka, i vart fall inte som en generell regel. 

7.2 Live-rapportering och ordningsregler 

För att kunna besvara frågan om ordningsregler enligt 5:9 st. 1 kan användas för 

att begränsa live-rapportering måste rekvisiten ordning, stör, och uppträder otill-

börligt skärskådas närmare. Man måste också fråga sig vad det är i live-rapporte-

ringen som kan anses vara störande eller otillbörligt. Det finns ingen praxis som 

rör detta område. RH 2007:55 handlade om två fotografer som fotograferat in i 

en rättssal under pågående förhandling, men detta rättsfall behandlas i kapitel 8. 

 Om man börjar med själva live-rapporteringen består den som regel av att en 

journalist skriver på sin dator. Detta skrivande torde som oftast ge upphov till 

vissa ljud när tangenterna trycks ned, men detta kan förstås variera från fall till 

fall. Om vi tänker oss att journalisten i fråga använder sig av ett mycket högljutt 

tangentbord så att ett i det närmaste kontinuerligt knattrande ljud uppstår kan det-

ta förstås vara irriterande, men är det störande på det sätt som avses i 5:9 st. 1? 

  Enligt Ekelöf bör det vara fråga om ett konkret och tydligt hot mot ordning-

en i rättssalen för att ordningsregler får meddelas enligt 5:9 st. 1, och vad avser 

otillbörligt och störande beteende menas i regel beteende som är straffbart.  Till 64

den kategorin hör givetvis inte högljutt knattrande på ett tangentbord, om man 

med ordning menar att förhandlingen ska kunna genomföras och inte tar sikte på 

eventuella indirekta konsekvenser som uppkommer av ordningsstörningen. När 

 Ekelöf m.fl., Rättegång - första häftet, s. 169.64
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det gäller live-rapportering är det ju egentligen inte ljudet från tangenterna som 

är problemet i första hand utan de konsekvenser som den skrivna texten kan få 

om den sprids till vittnen utanför rättssalen. Rekvisitet ordning handlar inte om 

rättssäkerhet i den bemärkelsen att det kan anses omfatta senare konsekvenser 

utan om huruvida förhandlingen kan genomföras över huvud taget utan att parter 

och vittnen blir avbrutna, överröstade eller för den delen skrämda. Inget av dessa 

scenarior är troligt när det gäller live-rapportering och, för att återkomma till 

Ekelöfs teleologiska metod, det kan därför knappast anses ligga i bestämmelsens 

ändamål att förhindra den typen av rättssäkerhetsproblem som kan uppstå på 

grund av live-rapportering.  

 Ordningsfrågor och rättssäkerhet är givetvis sammanlänkade i någon mån, 

men då är vi tillbaka på den nivån där det är frågan om ifall förhandlingen går att 

genomföra över huvud taget. Det torde inte vara möjligt att säga att det eventuel-

la knattret från ett tangentbord utgör en allvarlig ordningsstörning. Att undvika 

live-rapportering på den grunden kan dessutom antas bli tämligen meningslöst då 

det finns, och säkerligen kommer att komma ännu fler, kommunikationsmedel 

som är i princip ljudlösa vid skrivande, som surfplattor och smarta telefoner.  

 Av 5:9 st. 1 anses visserligen framgå att viss teknisk utrustning får förbjudas i 

rättssalen, antingen för att förhindra att otillåten ljudupptagning sker eller för att 

utrustningen i sig själv ordningsstörande, såsom ljus- och ljudutrustning.  Så 65

torde dock sällan vara fallet med den dator en live-rapporterande journalist an-

vänder sig av. 

 Sammanfattningsvis tycks det därför som att den generella ordningsregeln i 

5:9 st. 1 knappast kan vara ett reellt verktyg för att hindra live-rapportering, i vart 

fall inte så som den bedrivs idag. Den praxis som finns visar närmast entydigt på 

att ordningsreglerna inte får användas alltför vidlyftigt utan endast då andra till 

buds stående medel är otillräckliga. Detta ligger förstås i linje med det faktum att 

 Edelstam, s. 231.65
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offentligheten ska vara huvudregel och alla inskränkningar av denna ska ske med 

tydligt lagstöd och då endast när så verkligen krävs. Det innebär samtidigt inte att 

problemet med live-rapportering inte ska försöka undvikas, bara att lösningen 

troligen inte finns i 5:9 st. 1 men den kan likväl finnas i någon annan ordningsbe-

stämmelse i rättegångsbalken, vilket redogörs för i de följande kapitlen. 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8 Förbud enligt 5:9 st. 2 RB 

8.1 Fotograferingsförbudet 

När rättegångsbalken infördes löd 5:9 st. 1 p. 2 ”Ej må fotografi tagas i rättssa-

len”. Bakgrunden till förbudet var att dåtidens kamerateknik var mycket störande 

(bland annat användes brinnande magnesiumpulver som blixtljus) och kunde 

även utsätta den tilltalade för onödigt obehag. Processlagberedningen ansåg där-

för, för att undvika en ojämlik bedömning, att det skulle införas ett generellt och 

absolut fotograferingsförbud i rättssalar.  I samband med reformen av domstols66 -

processen ”en modernare rättegång” (EMR) infördes som tidigare nämnt regler 

om hur förhör i domstolen ska upptas med ljud och bild. I samband därmed efter-

strävade lagstiftaren en mer teknikneutral reglering av det tidigare förbudet i 5:9 

st. 1 och därför framgår det idag av 5:9 st. 2 att ”bildupptagning och bildöverfö-

ring från rättssalen får ske endast om det följer av lag”.  Med bildupptagning 67

menas i dagligt tal att fotografera och filma medan bildöverföring avser alla for-

mer av direktsändning av bilder med eller utan ljud genom tv-sändningar eller 

via internet. Lagstöd för rättens ljud- och bildupptagningar finns numer i 6:6 RB 

och därmed är andra bildupptagningar än dessa förbjudna. Det kan dock poängte-

ras att det alltjämt rör sig om en ordningsregel vilket innebär att om någon skulle 

fotografera eller filma i rättssalen utan att bli påkommen är vederbörande sedan 

fri att göra vad den vill med bilden/filmen.   68

 Det kan diskuteras om ändamålen med förbudet att fotografera alltjämt gör sig 

gällande. Borta är sedan länge de rykande magnesiumblixtarna och dagens kame-

ror är på det hela taget närmast ljudlösa. Ändå är fotograferingsförbudet kvar och 

efterlevs strikt i svenska rättssalar. Så sent som 2007 försökte en rådman till och 
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med utvidga förbudet till att gälla utanför rättssalen så att två fotografer som stod 

där och fotograferade in i salen genom den öppna dörren dömdes för rättegångs-

förseelse. Hovrätten ändrade detta och uttalade att förbudet bara kan anses omfat-

ta insidan av rättssalen och att det krävs att bildupptagningen sker där.  I och 69

med att det ordningsstörande syftet får anses ha tappat i betydelse torde det istäl-

let vara av hänsyn till den tilltalade, och får man förmoda även till andra inblan-

dade parter, som fotograferingsförbudet alltjämt upprätthålls. En direkt konse-

kvens av fotograferingsförbudet är att tv-sända rättegångar blir en omöjlighet, 

vilket har debatterats i stor utsträckning de senaste åren.   70

  

8.2 Ljudinspelning 

Förutom förbudet att fotografera och filma i rättssalen finns det i 5:9 st. 2 p. 2 en 

möjlighet för rätten att ”…förbjuda annans ljudupptagning eller ljudöverföring 

under ett förhör, om det kan antas att upptagning eller överföringen besvärar den 

som hörs i sådan grad att det blir till men för utredningen.” Innan bestämmelsen 

ändrades i samband med införandet av EMR kunde rätten förbjuda ”att annan tar 

upp förhör på fonetisk väg…”, och på samma sätt som i fallet med fotografiför-

budet var förändringen dels en språklig modifiering, dels en mer teknikneutral 

skrivning som också ska omfatta olika former av ljudöverföringar, typiskt sett 

direktsändningar i radio eller liknande. Upptagning ska förstås som varje typ av 

inspelning eller liknande som möjliggör att ljudet sparas och kan återges vid ett 

senare tillfälle.  I förarbetena betonade departementschefen vidare att rätten har 71

möjlighet att enbart förbjuda ljudöverföring men inte förbjuda ljudupptagning, 

givet att de övriga rekvisiten var uppfyllda avseende ljudöverföringen.   72

 RH 2007:55. 69

 Se bland andra Edelstam, s. 469-517 & Axberger s. 105-109.70

 Prop. 2004/05:131 s. 222 f.71

 A. prop. s. 223.72
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 Som framgår av bestämmelsens ordalydelse är det bara vid förhör som förbud 

mot ljudupptagning eller -överföring kan bli aktuellt. Andra delar av förhandling-

en kan således både spelas in och exempelvis sändas direkt i radio utan att rätten 

kan förbjuda det. Vidare krävs att upptagningen eller överföringen kan antas be-

svära den som hörs så att det blir till men för utredningen. Det rekvisitet infördes 

genom en lagändring år 1980  och i samband med införandet av EMR betonades 73

att den språkliga ändringen av bestämmelsen inte tog sikte på menbedömningen 

utan att denna fortfarande skulle bedömas enligt tidigare gällande rätt.   74

 I 1980 års förarbeten sades att begränsningen främst motiverades av skydd för 

rättssäkerheten och effekten i rättskipningen.  Departementschefen tillade också 75

att det var givet att parter och vittnen skulle vara mindre benägna att berätta om 

sina erfarenheter i rätten om det de säger spelas in av enskilda personer i rättssa-

len, och att de hörda kunde komma att påverkas av ovidkommande hänsyn om 

sådana inspelningar skulle ske. Om utsagan dessutom sändes i radio kunde detta 

ytterligare försämra viljan att berätta.   76

 Problematiken som departementschefen tog upp var således inte helt olik den 

som har beskrivits i kapitel 2 i denna uppsats. Det torde således krävas att en per-

son som hörs inför rätten i egenskap av part, vittne eller sakkunnig ska antas 

komma att uppleva ett så starkt obehag av det faktum att förhöret spelas in eller 

överförs att utsagans kvalité blir lidande och därmed är till men för utredningen. 

Samtidigt framgår av rekvisitet kan antas att det är ett förhållandevis lågt mått av 

sannolikhet som krävs för ett ett sådant obehag ska anses föreligga. Beroende på 

vad målet handlar om kan detta vara mer eller mindre sannolikt, målsäganden i 

ett sexualbrott kan rimligen tänkas vara mer benägen att besväras av vetskapen 

att målsägandeförhöret spelas in eller överförs till allmänheten än låt säga vittnet 

 Prop. 1979/80:87.73

 2004/05:131 s. 223.74
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till ett enklare fall av skadegörelse. Det kan naturligtvis också vara så att en viss 

person är mer nervöst och blygt lagd än en annan och av den anledningen finner 

större obehag att tala inför rätten om den vet att dennes utsaga spelas in eller 

överförs genom en radiosändning. JO har påpekat att det inte går att göra en be-

dömning innan förhandlingen påbörjats utifrån vad rätten kan anta enbart genom 

uppgifter i förundersökningen utan bedömningen måste göras inför varje nytt 

förhör och förhörsperson.  Rätten får bedöma frågan ex officio men det kan ock77 -

så vara så att förhörspersonen själv gör rätten uppmärksam på att den finner situ-

ationen obekväm och därför inte kan eller vågar berätta fritt.  78

 Som en konsekvens av det ovan sagda torde det vara av större vikt att möjlig-

heten att förbjuda upptagning och överföring används i allvarligare mål än i 

mindre allvarliga, då det förutom förhörspersonens ängslan kan tänkas vara ett 

större men för utredningen om särskilt viktiga utsagor (typiskt sett målsägandens 

och den tilltalades) inte kan lämnas så fullständigt som möjligt. 

 Av 1980 års förarbete framgår också att förbudet visserligen till sin ordalydel-

se inte är inskränkt till att gälla åhörare utan även omfattar parter och deras om-

bud. Departementschefen uttalade dock att det i praktiken oftast torde finnas 

goda skäl för den part eller det ombud som önskar spela in någon del av förhand-

lingen (vilket ju numer, sedan EMR infördes, sker automatiskt av domstolen), 

och att rätten därför sällan torde ha någon egentlig anledning att förbjuda andra 

än just åhörare.  Sådana skäl kan förstås finnas i de situationer där förhandlingen 79

skett bakom stängda dörrar och det kan finnas uppgifter som omfattas av sekre-

tess, då domstolen dessutom kan belägga de närvarande parterna med så kallat 

yppandeförbud, enligt 5:4 RB.  

 JO 2007/08 s. 33 samt däri refererade beslutet JO 1992/93 s. 26.77

 Edelstam, s. 280.78

 Prop. 1979/80:87 s. 10.79
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8.2.1 Utvidgning av förbudet 

De JO-uttalanden som nämnts ovan har det gemensamt att de är från tiden före 

EMR. JO har därför inte uttalat sig om det införda förbudet mot överföring på-

verkar bedömningen av när men för utredningen kan anses föreligga, eller om 

överföring av ljud förtjänar att bedömas annorlunda än enbart ljudupptagning. JO 

har i likhet med förarbetena ansett att 5:9 i dess äldre lydelse inte skulle ges en 

större räckvidd än vad som påkallades av dess syfte.  80

 I likhet med vad departementschefen anförde i 1980 års förarbete och motiven 

till ändringen av 5:9 i 2005 års förarbete torde, enligt författarens mening, över-

föring av ljud vara mer problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt än ljudupptag-

ning, av de skäl som anges i kapitel 2 avseende live-rapportering. Att enbart göra 

en ljudupptagning av det som sägs vid ett förhör kan visserligen vara nog så obe-

hagligt för den som ska förhöras men här har samtidigt betydelsen av förbudet i 

5:9 st. 2 p. 1 minskat i och med att domstolarna själva numer spelar in alla förhör 

med ljud och bild i enlighet med 6:6 RB. Det är förstås tänkbart att en förhörs-

person upplever det hela som ännu mer påfrestande om vederbörande dessutom 

blir medveten om att vissa åhörare spelar in vad som sägs och därför är förbudet 

mot ljudupptagningar alltjämt motiverat. I och med att principen om handlingsof-

fentlighet omfattar även de ljudupptagningar som görs av domstolar (se härom 2 

kap. TF) kan dock även dessa upptagningar komma allmänheten till del, givet att 

de inte omfattas av sekretess enligt OSL (2:2 TF).  

 Den avgörande skillnaden mellan en upptagning och en överföring blir därför 

den att upptagningen trots allt inte kan delges allmänheten förrän en viss tid efter 

att den har gjorts, medan överföringen sker kontinuerligt och därmed blir ome-

delbar. Som tidigare har sagts torde det vara denna omedelbarhet som innebär det 

stora problemet även med live-rapportering och de skäl som låg bakom upptag-

 JO 2007/08 s. 33.80
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ningsförbudet år 1980 torde därför göra sig ännu mer gällande när det kommer 

till överföringar av ljud.  

 Live-rapportering är, som den definieras i den här uppsatsen, inte en ljudöver-

föring i ordets traditionella betydelse; det är inte ljudet från förhören som över-

förs till allmänheten utan orden, om än i nedskriven form. Att förbjuda live-rap-

portering med stöd av 5:9 st. 2 p. 2 är därför strikt taget inte i enlighet med orda-

lydelsen. Det är dock, enligt författarens mening, i enlighet med ändamålen 

bakom bestämmelsen vilket motiveras nedan.  

 Som framgått av prop. 2004/05:131 var en av tankarna bakom ändringen av 

5:9 att den skulle bli teknikneutral. Förslag på hur detta bäst skulle kunna göras 

fanns i doktrin, Edelstam till exempel förordade att benämningarna ”upptagning” 

och ”överföring” skulle ersätta de gamla ordalydelserna.  Det är svårt att förutse 81

hur tekniken kommer att utvecklas i framtiden och tyvärr kan det med visst fog 

sägas att lagstiftaren misslyckades med att göra 5:9 teknikneutral, i vart fall be-

träffande ordalydelsen. Lika lite som rättegångsbalkens fäder kunde ana att det 

skulle vara nödvändigt att förbjuda inspelningar av förhör kunde lagstiftaren för-

utse att dator- och it-tekniken skulle göra live-rapportering möjlig inom bara någ-

ra få år efter det att 5:9 moderniserades. Genom datorns internetanslutning kan 

journalisten i rättssalen närmast ord för ord ”föra över” det förhörspersonen säger 

till en hemsida där den som så önskar kan ta del av det. Likheten med direktsänd 

radio är uppenbar, det är bara den tekniska lösningen som är skillnaden. Just den 

tekniska lösning som lagstiftaren sagt sig vilja komma runt i och med modernise-

ringen av 5:9.  

 Det finns därför starka skäl att betrakta live-rapportering som en typ av över-

föring som bör omfattas av förbudet i 5:9 st. 2 p. 2. Ekelöfs teleologiska metod 

går som nämnts ut på att låta ändamålet med en bestämmelse ligga till grund för 

hur bestämmelsen ska tolkas och förstås i en situation som inte ryms inom be-

 Edelstam, s. 275 f.81
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stämmelsens kärnområde. Med ett sådant synsätt torde det vara rimligt och lo-

giskt att se till effekten av live-rapporteringen snarare än det faktum att det inte 

rör sig om ljudvågor utan digitaliserade bokstäver.  

 Som påpekats i 1980 års förarbeten motiverades det ursprungliga upptagnings-

förbudet av rättssäkerhetsskäl. Samma skäl gör sig gällande för ljudöverföringar 

och torde även göra det vid live-rapportering. Effekten av ljudöverföring och 

live-rapportering torde i de allra flesta fall bli densamma och samma hänsyn till 

rättssäkerheten torde därför göra sig gällande. Även här leder åtskillnaden mellan 

live-rapportering och ljudöverföring till ologiska konsekvenser; de konsekvenser 

som lagstiftaren försökt undvika i ena fallet kan slå till med full kraft i det andra 

utan att domstolen har någon möjlighet att förhindra det. Som JO anförde i 

2007/08 s. 33 är det viktigt att bestämmelsen inte ges större räckvidd än vad dess 

syfte kan rättfärdiga. Det torde dock även vara så att bestämmelsen heller inte 

ska ges snävare räckvidd än vad syftet kan rättfärdiga.  

 I och med den oförutsedda tekniska utvecklingen och lagstiftarens uttalade vil-

ja att skapa en teknikneutral bestämmelse torde det kunna anses ligga inom be-

stämmelsens syfte att även live-rapportering ska anses omfattas av bestämmelsen 

genom en extensiv tolkning av rekvisitet ”ljudöverföring”. Att inte låta live-rap-

portering omfattas av bestämmelsen leder i slutänden till att lagstiftarens inten-

tioner förfelas på grund av att den tekniska utvecklingen tog en annan väg än den 

lagstiftaren hade tänkt sig.  

 Att göra så är visserligen att gå längre än JO och Edelstam ansåg möjligt med 

den äldre ordalydelsen. Detta får samtidigt anses vara ett av syftena med den nya 

bestämmelsen då den uppenbart omfattar fler situationer än tidigare och det torde 

därför kunna sägas att lagstiftaren avsett en sådan utvidgning men att den avsed-

da effekten av ändringen blivit mindre än väntat. 
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8.2.2 Stopp för live-rapportering?  

Betydelsen av att live-rapportering bör anses omfattas av rekvisitet ”ljudöverfö-

ring” ska dock inte överdrivas. Det krävs fortfarande att de övriga rekvisiten i 

bestämmelsen är uppfyllda. Således blir det fortfarande bara möjligt att tillämpa 

bestämmelsen vid ett förhör, vilket samtidigt ligger i linje med intresset av att 

skydda de uppgifter som kommer fram vid just förhör och inte vid till exempel 

sakframställning eller plädering. Det krävs också att det kan antas att förhörsper-

sonen besväras så av live-rapporteringen att det kan utgöra ett men för utredning-

en. Här finns flera aspekter att ta hänsyn till. För det första kan man fråga sig hur 

många förhörspersoner som faktiskt är medvetna om att live-rapporteringen över 

huvud taget pågår. Det torde i och för sig vara ovanligt att någon annan än en 

journalist sitter och skriver på en dator under pågående förhandling, vilket alltså 

kan vara en indikator. Likaså kan det tänkas, i vart fall vid större rättegångar, att 

de inblandade personerna har uppmärksammat om media visat stort intresse för 

förhandlingen och därmed kanske också insett att tidningar numer ofta live-rap-

porterar.  

 Ett annat tänkbart scenario är att i vart fall den tilltalades försvarare och ett 

eventuellt målsägandebiträde kan göra sin klient uppmärksam på att live-rappor-

tering förekommer och att klienten därefter kan ta ställning till om detta  är något 

som känns besvärande. När det gäller förhör med vittnen finns förstås möjlighe-

ten att de också har uppmärksammat om det förekommer någon live-rapportering 

eller att det finns ett stort medieintresse för rättegången. Som tidigare nämnts kan 

rätten dessutom besluta om förbud ex officio. Denna beslutsrätt torde innebära att 

rätten också, om det finns anledning att anta att så kan vara fallet, kan fråga ett 

vittne om det känner att live-rapportering/ljudöverföring känns besvärande. Det 

bör, enligt Edelstam, i och för sig inte vara tillräckligt med att vittnet säger sig 

besvärad utan det torde krävas någon ytterligare omständighet varför så ska vara 
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fallet, såsom utpräglad blygsel eller att målet i övrigt handlar om särskilt känsliga 

saker.   82

 Det torde därför finnas vissa förutsättningar för att en förhörsperson ska kunna 

vara medveten om att live-rapportering förekommer, och rätten kan självmant ta 

upp frågan om den har uppmärksammat att så sker. Dock krävs det fortfarande att 

live-rapporteringen ska vara så besvärande att det blir till men för utredningen. 

Här har rättsläget inte ändrats men möjligen kan det faktum att live-rapportering 

når så många människor och dessutom i många fall finns kvar på internet för en 

lång tid göra att fler människor känner sig obenägna att tala fritt, vilket i sig utgör 

ett men för utredningen, i enlighet med departementschefens uttalande i 1980 års 

förarbete.  

 En ytterligare aspekt av det hela är det faktum att menbedömningen infördes 

på en tid då 5:9 förbjöd upptagningar men inte överföringar. Departementschefen 

berörde visserligen frågan något i samband med diskussionen om hur ljudupp-

tagningarna skulle kunna användas och att en radiosändning troligen var mer be-

svärande än en ren inspelning, men då var situationen i samhället sådan att något 

som live-rapportering knappast ens var tänkbart, än mindre något att räkna med 

inom en inte alltför avlägsen framtid. 2005 års förarbeten utvecklade inte rättslä-

get avseende menbedömningen och de JO-ärenden som finns är som sagt alla 

från tiden innan EMR infördes och överföringsförbudet fanns. Det skulle kunna 

argumenteras för att bedömningen av men borde ha ändrats i och med överfö-

ringsförbudet, och i vart fall att den borde ske på ett annat sätt om man är beredd 

att se live-rapportering som en form av överföring, men då 2005 års förarbeten 

tydligt säger att rättsläget avseende men för utredningen inte förändrats i och 

med ändringen av 5:9 är dessa synpunkter tämligen svåra att vinna gehör för. Det 

får således vara 1980 års förarbetsuttalanden som ytterst ligger till grund för för-

ståelsen av men för utredningen. 

 Edelstam, s. 280 f.82
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 Är då en extensiv tolkning av 5:9 st. 2 p. 2 slutet för live-rapporteringen från 

svenska rättssalar? Som förmodligen framgått ovan är svaret på den frågan med 

största sannolikhet nej. Men det kan vara början på slutet, eller i vart fall en bör-

jan på en minskning. Tidigare har det uppfattats som att det helt saknats möjlig-

het att komma till rätta med problemet, men om man accepterar den tolkning av 

5:9 som förespråkats ovan kan det i vart fall i vissa situationer finnas möjlighet 

att särskilt känsliga personer och uppgifter kan undantas från live-rapportering 

genom ett beslut av rätten. Ett sådant beslut får givetvis inte, som skett i JO 

2007/08 s. 33, fattas på generella grunder innan förhandlingen startat utan istället 

måste rätten, som JO mycket riktigt framhöll, bilda sig en uppfattning inför varje 

nytt förhör och förhörsperson. Betydelsen av en nytolkning av överföringsförbu-

det ska därför inte ses som en patentlösning på problemet med live-rapportering, 

men det kan i vart fall vara början på en sådan lösning som om inte annat tjänar 

till att medvetandegöra problemet för domstolarna och lagstiftaren som då kan 

utarbeta bättre lösningar, vilka diskuteras i kapitel 11. 
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9 Utvisning av åhörare – 36:18 RB 

9.1 Förutsättningar för utvisning 

När ett vittne ska höras inför rätten kan rätten, i enlighet med 36:18 st. 1, besluta 

att part  eller åhörare inte får vara närvarande i två fall; det första är om det finns 83

anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanning-

en på grund av åhörarens närvaro och det andra fallet är om åhöraren hindrar 

vittnet i hans eller hennes berättelse genom att falla honom eller henne i talet el-

ler på annat sätt. Av en hänvisning i 37:3 RB framgår att 36:18 även ska tilläm-

pas vid förhör med part eller målsägande som inte för talan, vilket innebär att 

trots ordalydelsen i 36:18 gäller bestämmelsen således inte bara vid vittnesförhör. 

Bestämmelsen kan dock, i likhet med 5:9 RB, inte användas vid andra situationer 

än just förhör, såsom sakframställan, slutanföranden och liknande. Det som sägs 

nedan om vittnen ska således också gälla för förhör med parter, även om benäm-

ningen ”vittnet” används. 

 I det första fallet ska vittnet alltså av rädsla eller av annan orsak inte fritt be-

rätta sanningen på grund av åhörarens närvaro. Med rädsla avses inte nödvän-

digtvis att vittnet känner rädsla inför just den personen utan bara att åhörarens 

blotta närvaro skapar sådan rädsla att vittnet av den anledningen inte berättar 

fritt.  Någon annan orsak har inte exemplifierats särskilt i förarbetena utan det 84

blir istället upp till rätten att avgöra i varje enskilt fall. Lagstiftaren har dock 

framhållit att då det rör sig om en inskränkning i förhandlingsoffentligheten 

krävs det ”alldeles speciella omständigheter” och inte bara att vittnet känner 

blygsel eller allmänt obehag att prata inför åhörare.  I äldre rättegångsbalken 85

fanns möjlighet att utvisa åhörare som vittnet kände särskilt stor vördnad inför 

 I den fortsatta redogörelsen bortses från den delen av bestämmelsen som blir aktuell om en 83

part utvisas då live-rapportering inte utförs av parter utan av åhörare.
 Prop. 1986/87:89 s. 177.84

 A. prop. s. 177.85
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och att det av den anledningen fanns skäl att anta att vittnet inte ville berätta hela 

sanningen. Även sådana situationer som skulle kunna omfattas av jävsregler kan 

vara sådana där annan orsak kan vara aktuell.  Departementschefen påpekade 86

särskilt i 1987 års förarbeten att det inte kan bli frågan om att utvisa åhörare på 

den grunden att de är journalister för att vittnet känner obehag inför det som de 

kan komma att skriva. Vittnets rädsla/obehag riktar sig då inte mot de åhörarna i 

strikt mening utan mot resultatet av något som ligger senare i tiden, vilket be-

stämmelsen inte är tänkt att omfatta.  87

 Det andra fallet är då åhöraren faller vittnet i talet eller på annat sätt försöker 

hindra vittnets berättelse. Sådana mer påtagliga störningar faller i regel alltid un-

der det generella förbudet mot ordningsstörande i 5:9 1 st. och 36:18 blir därför 

främst av betydelse när det är parter som stör vittnet, då 36:18 ger part vissa sär-

skilda rättigheter att ta del av det som sägs trots utvisning ur rättssalen. För åhö-

rares del saknas det sådan rätt att ta del och det torde därför vara egalt om rätten 

tillämpar 5:9 eller 36:18 när det gäller rätten att utvisa en åhörare. Dock förtjänar 

det att påpekas att den som bryter mot 5:9 kan straffas med penningböter enligt 

9:5 RB, vilket inte är möjligt när det gäller 36:18 och om det skulle vara frågan 

om en så pass allvarlig störning att straff kan bli aktuellt bör rätten således grun-

da sitt beslut på 5:9 snarare än 36:18. 

9.2 Utvisning och live-rapportering 

Som förmodligen framgått av det ovan sagda är möjligheten att förhindra live-

rapportering med hjälp av 36:18 synnerligen liten. I och med 1987 års förar-

betsuttalande om just journalisters närvaro tycks antalet situationer där en journa-

list genom sin personliga närvaro kan skapa sådan rädsla eller annan orsak för ett 

vittne (eller part) att denne inte vågar berätta fritt vara ytterst begränsat, ja när-

 Fitger m.fl., kommentar till 36:18, Zeteo.86

 Prop. 1986/87:89 s. 177.87
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mast osannolikt. Visserligen är detta förarbetsuttalande från en tid då live-rappor-

tering inte ännu var möjlig men trots detta tycks det inte finnas någon egentlig 

möjlighet för rätten att beakta journalisternas eventuella påverkan genom deras 

rapportering utan det blir enbart en fråga om de genom sin personliga närvaro 

kan omfattas av bestämmelsen.  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10 Förhandlingsoffentligheten och det fria ordet 

10.1 Offentlighet och tryckfrihet 

I kapitel 5 diskuterades hur förhandlingsoffentligheten bör förhålla sig gentemot 

rättssäkerheten, närmare bestämt om förhandlingsoffentligheten alltjämt är så 

viktig att den inte kan inskränkas mer än vad som redan skett. I kapitel 8 har det 

föreslagits att förbudet mot ljudöverföring borde tolkas så att även live-rapporte-

ring omfattas. En sådan tolkning kan givetvis sägas påverka förhandlingsoffent-

ligheten negativt men inskränkningen kan samtidigt vara av godo för rättssäker-

heten. En ytterligare aspekt handlar om det faktum att förhindrande av live-rap-

portering inte drabbar vem som helst utan är en åtgärd direkt riktad mot massme-

dia. Det kan därför vara på sin plats att diskutera i vilken utsträckning detta kan 

ses som en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten så som den regleras i våra 

grundlagar. 

 Som tidigare nämnt är är förhandlingsoffentligheten grundlagsskyddad enligt 

2:11 RF. Vidare är yttrandefriheten och informationsfriheten grundlagsskyddad 

enligt 2:1 RF och får begränsas i enlighet med 2 kap. 20-24 §§. Tryckfriheten och 

frihet att yttra sig i radio och tv regleras särskilt i TF och YGL som är lex specia-

lis jämfört med RF men det innebär givetvis inte att bestämmelserna i 2:1 RF kan 

lämnas därhän. När det gäller just tryckfriheten och dess reglering förtjänar det 

dock att påminnas om att den enligt 1:5 TF gäller tryckta skrifter vilket, i och 

med att live-rapportering sker på internet, gör att TF i den meningen inte blir ak-

tuell. Hade förslagen i 8 kapitlet i denna uppsats handlat om att begränsa medias 

rapportering generellt skulle TF givetvis vara aktuell men då det handlar om en 

så internetbaserad typ av journalistik blir så inte fallet.  

 Istället är det YGL som, utöver RF, reglerar den typen av aktivitet. Av 1:1 st. 1 

YGL framgår bland annat att alla svenska medborgare är tillförsäkrade rätten att  

i ljudradio, television och vissa liknande överföringar eller andra tekniska upp-
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tagningar fritt uttrycka tankar, känslor och åsikter eller lämna uppgifter i vilket 

ämne som helst. Att begränsa live-rapportering innebär inte att den rätten förne-

kas någon, det är fortfarande fullt möjligt för journalisten i fråga att skriva om 

vad som sker i rättegången i övrigt. Bestämmelsen i 1:1 YGL ger inte någon 

ovillkorlig rätt att samla in uppgifter om vad som helst utan bara rätten att med-

dela dem, när de väl insamlats. Av 1:3 st. 1 YGL framgår att det finns ett förbud 

mot förhandsgranskning av något som är avsett att framföras i en teknisk upptag-

ning, det så kallade censurförbudet. Rätten kan således inte ställa som krav att få 

ta del av det journalisten skriver innan det är publicerat. I fallet med live-rappor-

tering granskar domstolen inte det som skrivs utan domstolen påverkar i någon 

mån möjligheten att skriva om vissa saker. I och med att det redan finns förbud 

mot ljudöverföring torde det knappast vara frågan om censur om live-rapporte-

ring skulle anses omfattas av 5:9 RB. Hade så varit fallet skulle även en sådan 

åtgärd som stängda dörrar ha inneburit censur då det också hindrar journalister 

från att rapportera om rättegången, och så är uppenbarligen inte fallet. Inte heller 

det faktum att enbart vissa journalister påverkas av förbudet mot live-rapporte-

ring medan andra inte gör det kan anses strida mot YGL. Så har situationen varit 

så länge förbudet mot ljudupptagningar har funnits då det i praktiken omöjlig-

gjorde för radiojournalister att spela in ljud till sina inslag medan deras skrivande 

kollegor kunde fortsätta sitt arbete. Förbud mot live-rapportering skulle således 

inte förändra situationen i sak. 

 I övrigt innehåller inte YGL något som enligt författarens mening skulle utgö-

ra ett hinder mot förslaget om hur 5:9 RB bör tolkas. Istället blir det ytterst en 

fråga om detta utgör en oacceptabel inskränkning av förhandlingsoffentligheten  

och, i och med att det inte kan uteslutas att det i framtiden inte bara kommer att 

vara journalister som kommer att ägna sig åt live-rapportering, om förslaget i 

praktiken innebär en oacceptabel inskränkning av yttrandefriheten så som denna 

regleras i RF. Detta diskuteras vidare i följande avsnitt. 
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10.2 Förhandlingsoffentligheten och yttrandefriheten 

Som framgått av kapitel 3.1 regleras förhandlingsoffentligheten i 2:11 st. 2 RF 

och får inskränkas i enlighet med 2:20 och 2:21 RF. Av dessa paragrafer framgår 

att en begränsning av förhandlingsoffentligheten får ske endast genom lag och 

om åtgärden är proportionerlig. Kan det då sägas att förslaget om att förbjuda 

live-rapportering enligt 8 kapitlet i denna uppsats innebär att förhandlingsoffent-

ligheten begränsas? Det skulle visserligen inte innebära att åhörare i större ut-

sträckning förhindras att närvara vid rättegångar, men det begränsar åhörarnas 

möjlighet att överföra information från rättegången. I och med att det är frågan 

om att utvidga ett förbud måste detta rimligen innebära att något som tidigare var 

tillåtet nu blir förbjudet och därmed kan det sägas att åhörarnas handlingsfrihet 

kommer att begränsas i någon mån. På så sätt kan det med fog sägas att förhand-

lingsoffentligheten begränsas, samtidigt måste man fråga sig vad förhandlingsof-

fentligheten egentligen kan sägas innebära.  

 Axberger har som tidigare nämnt varit av den åsikten att förhandlingsoffent-

ligheten numer främst har ett legitimerande syfte; genom att kunna ta del av pro-

cessen i domstolen ökar känslan av att rättsprocessen fyller en viktig funktion i 

vårt samhälle och att det är viktigt att så får ske.  Samtidigt pekar Axberger på 88

att medierapporteringen alltmer kommit att ersätta allmänhetens närvaro i rättssa-

len. Han diskuterar om media kan ses som en ställföreträdande allmänhet, men 

finner att det inte är en acceptabel ordning då innebörden av rollen som åhörare 

inte nödvändigtvis överensstämmer med rollen som journalist. Att bevaka en rät-

tegång för massmedias räkning innebär inte per automatik att allmänhetens in-

tressen tas tillvara.  Axberger finner därför att alla åhörare är lika viktiga och det 89

 Axberger, s. 102.88

 Axberger, s. 102 f.89
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finns således ingen egentlig grund för någon positiv särbehandling av medias re-

presentanter för att på så sätt uppfylla syftet med förhandlingsoffentligheten.  90

 Detta ligger på sätt och vis i linje med det att rättigheterna i 2 kap. RF riktar 

sig till alla, medan TF och YGL är specialregleringar för massmedia. Som disku-

terades i ovanstående kapitel tycks ett utökat förbud mot live-rapportering inte 

hindras av TF och YGL  men kanske av RF. Det är då viktig att komma ihåg det 

Axberger säger, alla åhörare är lika viktiga för att uppfylla syftet med förhand-

lingsoffentligheten. Syftet med förhandlingsoffentligheten är således inte att ge-

nom ett utvalt fåtal låta den stora allmänheten ta del av vad som sägs utan för den 

som är intresserad finns det möjlighet att ta del av förhandlingen på plats. I och 

med EMR infördes dessutom en möjlighet att låta åhörare i andra rättssalar (så 

kallade sidosalar) följa förhandlingen via domstolens videosystem, enligt 5:12 

RB, och argumentet att media skulle vara ställföreträdande allmänhet på grund 

av platsskäl tycks därför numer obsolet.  

 Vidare kan man fråga sig om förhandlingsoffentligheten och yttrandefriheten 

kräver rapportering på sådan detaljnivå som live-rapporteringen innebär. Förr var 

det i princip bara etermedier som i detalj kunde återge vad som skedde under 

förhandlingen genom direktsändningar (vilket som bekant omfattas av förbuds-

möjligheten i 5:9).  Bara för att de tekniska möjligheterna till sådan detaljrappor-

tering har ökat innebär detta inte nödvändigtvis att den är av så avgörande bety-

delse att en inskränkning skulle te sig oproportionerlig enligt 2:21 RF. 

 Vad gäller förhandlingsoffentligheten torde det, med beaktande av det som 

sagts hittills i denna uppsats, finnas goda argument för att syftet med förhand-

lingsoffentligheten inte kan sägas vara att ge icke närvarande personer en detalje-

rad redogörelse för vad som skett. Vidare torde det i och med lagstiftarens vilja 

att skapa en teknikneutral lagstiftning heller inte kunna sägas vara oproportioner-

ligt att utöka omfattningen av förbudet i 5:9 st. 2. Snarast torde väl oproportiona-

 Axberger, s. 103.90
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liteten ligga i att vissa medieslag genom en oförutsedd teknisk utveckling kom-

mit att inte omfattas av en reglering som i övrigt omfattar de medier som tidigare 

varit ensamma om möjligheten till direkta överföringar. Även om mediebevak-

ning av brottmålsrättegångar kan vara nog så lovvärd och fylla aldrig så viktiga 

funktioner i vårt samhälle vad gäller information och medvetandegörande kan det 

enligt författarens mening inte krävas att förhandlingsoffentligheten ska innebära 

en absolut rätt att live-rapportera när till exempel direktsänd radio kan förbjudas 

och tv-sändningar över huvud taget inte är tillåtna. Det är därför inte oproportio-

nerligt att inskränka förhandlingsoffentligheten i så måtto som har föreslagits i 

kapitel 8. 

 Beträffande yttrandefriheten måste man först fråga sig om begränsning av 

live-rapportering egentligen innebär en begränsning av yttrandefriheten. Det 

finns inget som hindrar en åhörare att skriva ned allt som sägs under förhandling-

en och sedan, efter att ha lämnat salen, publicera detta på till exempel en hemsi-

da. Varje regel som påverkar en rättighet negativt ska inte nödvändigtvis ses som 

en begränsning av rättigheten i den betydelse som detta har i RF. Istället är det 

sanktionen, syftet och skyddsområdet som ska vara avgörande vid en sådan be-

dömning. Även en bestämmelses faktiska effekt kan vara avgörande.  Den som 91

bryter mot 5:9 st. 2 drabbas inte av värre sanktion än att vederbörande visas ut ur 

rättssalen (vissa möjligheter till böter finns om förbud mot teknisk utrustning har 

utfärdats men detta bortses ifrån i sammanhanget). Syftet med 5:9 st. 2 är inte att 

begränsa yttrandefriheten utan att skydda rättssäkerheten genom att se till att vis-

sa personer inte känner sig hindrade att berätta fritt. Skyddsområdet är tämligen 

litet då det bara gäller vissa delar av straffprocessen och endast om vissa rekvisit 

är uppfyllda. Det torde därför vara tveksamt om det över huvud taget kan anses 

vara fråga om en begränsning av yttrandefriheten på sådant sätt som avses i RF, 

och för den händelse att så skulle vara fallet torde det i enlighet med vad som 

 Bull & Sterzel, Regeringsformen en kommentar, 2:a upplagan, s. 91 f.91
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sagts ovan rimligen kunna anses proportionerligt att göra en sådan begränsning 

då det tycks ligga i linje med lagstiftarens uttalade strävan efter en teknikneutral 

bestämmelse i 5:9 st. 2. Detta innebär givetvis inte att inskränkningar av möjlig-

heten till live-rapportering aldrig ska kunna ses som en oproportionerlig in-

skränkning av förhandlingsoffentligheten och/eller yttrandefriheten, utan enbart 

det att det aktuella förslaget i kapitel 8.2 inte torde utgöra en sådan inskränkning. 

Ämnet diskuteras ytterligare i kapitel 11. 
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11 De lege ferenda 

11.1 Teknisk lösning 

Den här uppsatsen hade förmodligen aldrig kommit till om det inte varit för tek-

nikutvecklingen. Hade vi inte haft små och lätta datorer med närmast obegränsad 

möjlighet till internetanslutning hade problematiken med live-rapportering mest 

troligt aldrig uppstått. Tekniken är därför en starkt bidragande orsak till proble-

mets uppkomst, men kan paradoxalt nog också vara del i lösningen på detsamma. 

 Som nämndes i kapitel 2 har Domstolsverket som uttalad policy att tillhanda-

hålla trådlös internetanslutning för journalister. Detta är, såvitt känt, inget som 

Domstolsverket är tvingat att göra enligt lag eller förordning utan får antas vara 

en service till media. Domstolsverket skulle således kunna besluta att inte längre 

tillhandahålla en sådan tjänst och i övrigt försöka att på teknisk väg störa mobil-

signaler inne i rättssalarna så att mobiltäckningen försvinner. 

 Det finns dock stora nackdelar med denna lösning, så stora att förslaget som 

helhet knappast är genomförbart eller ens lämpligt. Att låta installera den teknis-

ka utrustningen i samtliga rättssalar i landet  skulle bli oerhört kostsamt och om 

det är något historien lärt oss så är det att så snart en teknisk lösning är klar 

kommer det snart en ny uppfinning som omintetgör den förra. Det skulle förmod-

ligen inte ta alltför lång tid innan tekniken åter skulle ge åhörare möjlighet att 

komma åt internet och därmed skulle allt vara förgäves.  

 Därtill kommer sanktionsmöjligheten. Den åhörare som trots tekniska svårig-

heter skulle lyckas live-rapportera skulle kunna göra så utan att domstolen skulle 

ha möjlighet att göra något åt det. Det finns därför mycket som talar för att en 

framtida lösning på problemet måste innebära utökad möjlighet för rätten att för-

bjuda åhörare att live-rapportera, snarare än att bara försöka förhindra det på tek-

nisk väg. Därtill kommer det faktum att åtgärden som sådan eventuellt skulle 

kunna anses inkräkta på yttrande- och informationsfriheten vilket i sådant fall 

!65



    

kräver uttryckligt lagstöd. Till sist är det också av betydelse att lagstiftaren tar itu 

med frågan och presenterar en lösning, det kan inte anses åvila Domstolsverket 

eller enskilda domare att i det långa loppet försöka upprätthålla rättssäkerheten 

med verktyg som inte är anpassade för den värld vi lever i. 

11.2 Ett blygsamt förslag… 

Sverige är ett av de länder i Europa som är minst restriktivt när det gäller medie-

bevakning av våra rättegångar.  Även i våra nordiska grannländer har men valt 92

en annan linje när det gäller förhandlingsoffentlighet, i Norge finns exempelvis 

en bestämmelse (129 § Lov om domstolene) om så kallat referatförbud som in-

nebär att endast det som sägs vid huvudförhandling får refereras i media. Saker 

som framkommer vid t.ex. förberedelse eller häktningsförhandling är därför inte 

tillåtet att referera. Därtill har rätten möjlighet att förbjuda media att referera vad 

som förekommer vid huvudförhandlingen om det kan antas att sådan rapporte-

ring kan ”ha skadelig virkning på opplysningen eller pådømmelsen av saken” el-

ler när förhandlingen hålls bakom stängda dörrar. Förbudet gäller till dess att rät-

ten meddelar att det upphävts.  

 Även i Danmark finns en liknande reglering medan vi i Sverige som bekant 

saknar sådan möjlighet. Här skulle det skulle snarast utgöra en sådan förhandsåt-

gärd som är förbjuden enligt 1:2 TF och 1:3 YGL. Cars har ansett att införandet 

av ett sånt förbud i Sverige skulle strida mot svenska rättsprinciper.  Mot bak93 -

grund av den svenska tryckfrihetslagstiftningen torde mycket tala för att så också 

är fallet. En så långtgående förändring av rättegångsbalken skulle således troligen 

stöta på patrull tämligen snart men det finns likväl några punkter att ta fasta på i 

den norska bestämmelsen. Det den norska bestämmelsen tar sikte på är de fall 

där  rapporteringen om målet risker att skada utredningen. I Sverige kräver vi att 

 Edelstam, s. 64-75. 92

 Cars, s. 67.93
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men för utredningen ska föreligga på grund av att förhörspersoner inte ska våga 

berätta fritt vilket, som sagts i kapitel 8.2, långt ifrån alltid torde vara fallet. Den 

norska lagstiftningen tycks därför ge större möjlighet för rätten att i det enskilda 

fallet beakta om det i målet förekommer uppgifter som inte bör spridas utanför 

rättssalen innan förhandlingen är är avslutad då det i sådana fall skulle skada ut-

redningen i målet. Den norska lagstiftningen går visserligen väl långt i sitt förbud 

då det omfattar alla medier och även gäller en obestämd tid (så länge rätten fin-

ner det nödvändigt).  

 Enligt författarens mening skulle delar av den norska bestämmelsen med för-

del kunna anammas av den svenska lagstiftaren för att i vart fall begränsa live-

rapporteringens negativa effekter. Ett exempel på hur detta skulle kunna vara att 

det i 5:9 läggs till ett stycke med följande lydelse: ”Rätten får förbjuda annans 

överföring under ett förhör om överföringen kan antas vara till men för utred-

ningen i målet.” Som tidigare skulle bestämmelsen bara vara tillämplig under 

förhör, vilket innebär minsta möjliga inskränkning av förhandlingsoffentligheten 

och yttrande-/informationsfriheten men samtidigt ger den rätten möjlighet att i 

det enskilda fallet bedöma om det kan antas att uppgifter som förekommer i en 

förhörsutsaga inte bör bli kända utanför rättssalen. Därtill kommer möjligheten 

för rätten att i enlighet med 5:9 1 st. meddela förbud mot att ta med sådan utrust-

ning in i salen som kan användas vid överföringen.  Dessutom kommer ett så94 -

dant förbud automatiskt att omfattas av sanktionsmöjligheten i 9:5 RB, vilket i 

vart fall inte gör förbudet helt tandlöst. 

 I övrigt skulle ett sådant tillägg till 5:9 RB innebära att ratiot bakom 36:9 RB 

får bättre genomslag. Om det över huvud taget ska vara någon mening med be-

stämmelsen att vittnen inte bör vara närvarande innan vittnesförhöret bör lagstif-

taren se till att övriga bestämmelser i rättegångsbalken används så att förbudet 

 För motsvarande situation avseende ljudutrustning, se Edelstam, s. 285 f.94

!67



    

upprätthålls och att syftet med bestämmelsen inte förfelas, vilket som sagt även 

påtalades i samband med Palmemålet.  

 Ett tillägg till 5:9 RB skulle förvisso inte lösa alla problem med live-rapporte-

ring. Som synes syftar förslaget heller inte till att förbjuda live-rapportering i sin 

helhet utan endast i de fall då det är särskilt påkallat av rättssäkerhetsskäl. Flera 

potentiella problem återstår dock, som de fall när förhandlingen pågår flera da-

gar. De uppgifter som förekommer i ett förhör den första dagen hinner då publi-

ceras efter att förhandlingen avslutats för dagen och vittnen och andra som ska 

höras de följande dagarna kan då ta del av uppgifterna, trots att någon live-rap-

portering inte förekom från förhöret i sig. Ett förbud enligt norsk modell hade 

löst problemet, men som tidigare konstaterats torde ett sådant förbud inte vara 

förenligt med svenska rättsprinciper. Problemet är visserligen inte nytt och det 

kan därför, som Axberger uttrycker det, vara på tiden ”att rättsväsendet mer ak-

tivt griper sig an offentlighetsfrågorna och utöva[r] befäl inom det område man 

har ansvar för”.  95

11.3 Börja om på ny kula eller lappa och laga 

I och med den tekniska utvecklingen, såväl inom domstolsvärlden som utanför, 

kan man ställa sig frågan om det är värt att fortsätta söka passa in verkligheten 

inom RB:s ramar eller om vi så att säga nått vägs ände och att det därför är dags 

att börja om på ny kula. Axberger skrev, innan EMR infördes nota bene, att den 

moderna tekniken nu skulle kunna användas på ett helt annat sätt av domstolarna 

för att lösa de offentlighets- och sekretessproblem som fanns. Axberger tycks ha 

föreställt sig hur domstolarna nu skulle kunna låta ett närmast obegränsat antal 

människor ta del av förhandlingarna genom ljud- och bildöverföring där rätten 

skulle avgöra vad som sändes ut och begränsa ljud- eller bildöverföringen för att 

inte sekretessbelagda uppgifter spreds eller rättssäkerheten blev lidande i övrigt. I 

 Axberger, s. 109.95
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och med införandet av EMR blev delar av detta verklighet, förhör spelas visserli-

gen in med ljud och bild och vid stor trängsel kan ljud- och bildöverföring an-

vändas mellan salarna i domstolsbyggnaden, men vi har ännu inte sett att dessa 

överföringar sker så att någon kan ta del av dem utan att vara del av processen 

(distansförhör). 

 Lagstiftaren tycks således vara av den meningen att den nya tekniken inte ska 

användas på ett så genomgripande nytt sätt som Axberger ansåg möjligt. Istället 

har nya bestämmelser införts successivt i RB, vilket också tyvärr leder till att vis-

sa delar av den tekniska utvecklingen, såsom live-rapportering, inte passar in nå-

gonstans. Även Hirschfeldt har efterlyst en större och mer grundläggande diskus-

sion om hur vi ska se på offentlighet i våra domstolar, och konstaterar vidare att 

svaret aldrig kan sökas inom processrätten enbart utan måste beaktas från ett 

konstitutionellt perspektiv.   96

 Det kan tänkas att det helt enkelt inte längre är tillräckligt att försöka formule-

ra teknikneutrala skrivningar av redan befintliga bestämmelser i 5 kap. RB. Lag-

stiftaren måste kanske istället gå tillbaks till frågan hur vi egentligen bör se på 

förhandlingsoffentligheten i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen gör det 

allt lättare att sprida information, men i utvecklingens kölvatten kommer också 

allt fler integritetsproblem med människor som mot sin vilja blir uthängda på nä-

tet med mera. Kanske kan det därför vara befogat att som Axberger skrev, låta 

domstolarna i större utsträckning än idag vara de som har att avgöra vilka delar 

av förhandlingen som bör ske offentligt. Bara för att det är lättare att sprida in-

formation torde det inte per automatik innebära att all information bör spridas så 

lättvindigt som tekniken tillåter.  

 Hirschfeldt, Förhandlingsoffentlighet i domstol, i Festskrift till Lindblom, s. 301.96
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12 Avslutande kommentarer 

Lagstiftning är på många sätt en produkt av sin tid. Som regel har lagarna kom-

mit till för att något aktuellt samhällsproblem fått lagstiftaren att agera och försö-

ka stävja eller styra människors beteende på ett eller annat sätt. Rättegångsbalken 

är inget undantag. När den infördes innebar den många väsentliga förändringar 

av hur domstolarna arbetade med såväl brottmål som tvistemål. En av dessa för-

ändringar var att förhandlingsoffentligheten ökade i alla instanser och blev norm, 

till skillnad mot tidigare när bara förhandlingar i första instans varit offentliga.  

 Rättegångsbalkens fäder kan väl aldrig i sin vildaste fantasi ha föreställt sig 

alla de problem som senare tiders jurister och politiker skulle komma att tampas 

med för att anpassa lagstiftningen till det samhälle de levde i, i vart fall tycks ut-

vecklingen inom mediebevakning av rättegångar inte ha förespeglat dem. Det är 

därför logiskt och naturligt att balken har fått kompletteras ett flertal gånger för 

att kompensera för denna initiala brist, nu senast i och med införandet av EMR. 

Samtidigt är grunden för rättegångsbalken i mångt och mycket densamma som 

vid dess tillkomst, förhandlingsoffentligheten är alltjämt huvudregel även om 

vissa ytterligare undantag har införts. Liksom i all lagstiftning tycks dock sam-

hällsutvecklingen ligga steget före lagstiftaren och det lovvärda försöket att ska-

pa teknikneutrala bestämmelser visade sig en kort tid efter införandet vara otill-

räckligt. Plötsligt uppstod ytterligare ett potentiellt problem som rättegångsbal-

ken skulle parera, nämligen live-rapportering.  

 Att förhindra live-rapportering med hjälp av rättegångsbalkens ordningsregler 

låter sig inte göras så lätt. I och med att offentlighet är huvudregel är undantagen 

få och tydligt definierade i lag, vilket också krävs enligt RF. Bestämmelserna om 

stängda dörrar, generella ordningsregler och utvisning av åhörare har alla det 

gemensamt att de inte ger någon egentlig praktisk möjlighet att förhindra live-

rapportering. Syftet bakom dessa bestämmelser är inte att skydda utredningen i 
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målet i allmänhet utan endast i vissa tydligt utpekade fall kan förhandlingsoffent-

ligheten begränsas, såsom när det förekommer sekretessbelagda uppgifter, någon 

av åhörarna uppträder stökigt eller när en förhörsperson känner rädsla för en viss 

åhörare. Dessa situationer, om än förekommande, är förmodligen sällan för han-

den i ett vanligt brottmål och därför blir bestämmelserna heller inte någon ade-

kvat begränsning av möjlighet till live-rapportering i annat än just dessa speciella 

fall. 

 Möjligheten att begränsa ljudöverföring enligt 5:9 st. 2, tolkad extensivt så att 

även live-rapportering ses som en sådan överföring, är därför enligt författarens 

mening det enda mer generellt till buds stående medlet för att begränsa live-rap-

portering vid huvudförhandlingar i brottmål. Den ligger i linje med lagstiftarens 

uttalade vilja att skapa en teknikneutral bestämmelse och har även det bakomlig-

gande syftet att skydda utredningen i målet, vilket enligt författaren är det som 

live-rapporteringen riskerar att skada. Det är dock, som sagts i kapitel 8.2, fortfa-

rande så att rätten vid sin individuella bedömning inför varje förhör måste finna 

att de inblandade rekvisiten är uppfyllda, vilket i och för sig skulle kunna tänkas 

bli troligare om fler inblandade parter och vittnen blir medvetna om att live-rap-

portering förekommer. Även domstolens möjlighet att ta upp frågan ex officio 

bör beaktas och givet att medvetenheten om problematiken ökar i domstolsvärl-

den kan det tänkas att fler domare självmant kommer att pröva om rekvisiten i 

5:9 st. 2 är uppfyllda vid förhör.  

 Det vore dock önskvärt från ett framtidsperspektiv att lagstiftaren tar upp frå-

gan om live-rapporteringens påverkan på straffprocessen och överväger att ändra 

lagen i enlighet därmed. Ett förslag på hur en sådan ändring skulle kunna se ut 

finns i kapitel 11.2, men det finns också anledning för lagstiftaren att, utifrån den 

argumentation som Axberger och andra har fört, överväga om den moderna tek-

niken kan användas mer aktivt i rättegångssammanhang så att offentligheten i 

många fall kan göras större och processen bli tillgänglig för fler än bara de åhöra-
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re som befinner sig på plats, samtidigt som domstolen också skulle kunna få möj-

lighet att, i större utsträckning än idag, pröva om vissa delar av förhandlingen 

inte bör spridas utanför rättssalen medan förhandlingen pågår.  

 En lagändring enligt norsk modell med referatförbud från huvudförhandlingar 

torde inte kunna låta sig genomföras med mindre än att stora delar av den svens-

ka tryck- och yttrandefrihetsrätten ändras på samma gång. En sådan avgörande 

ändring av rättsordningen skulle närmast vara en epokgörande händelse där den 

svenska lagstiftaren väljer att återinföra möjligheten till censur i fredstid. Som 

Cars mycket riktigt har påpekat tycks en sådan förändring helt främmande för 

svensk rättsordning och det rimmar mycket illa med önskan att värna en stark ytt-

rande- och tryckfrihet.  

 Just dessa båda friheter, tillsammans med förhandlingsoffentligheten, måste 

ständigt vägas mot rättssäkerheten och enskildas integritet. Vi strävar mot ett 

öppnare samhälle som ska bli alltmer lättillgängligt men det innebär också att 

även känsliga, potentiellt integritetskränkande uppgifter sprids lättare. Som de-

partementschefen i 1980 års förarbeten poängterade kan ökad spridning av upp-

gifter leda till att den som berättar något blir mindre villig att berätta över huvud 

taget just för att undvika att känsliga uppgifter sprids. Därtill finns risken att 

uppgifter som normalt inte borde komma vissa  till del ändå sprids och påverkar 97

vittnets utsaga eller i vart fall bedömningen av hur pass trovärdig och tillförlitlig 

utsagan kan anses vara. 

 Till syvende och sist blir det således upp till lagstiftaren att avgöra om vi kan 

tillåta live-rapporteringen att fortsätta från våra rättssalar eller om vi trots allt nått 

den gräns där vi måste begränsa förhandlingsoffentligheten av hänsyn till rättssä-

kerheten, ett problem som visserligen inte är nytt men som är aktuellare än nå-

gonsin tidigare. 

 Exempelvis vittnen före vittnesförhöret.97
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