
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Johan Mars 
 
 

Massmedier, rättegång och 
förhandlingsoffentlighet – hand i 

hand in på 2000-talet 
 
 
 
 
 

Examensarbete 
20 poäng 

 
 
 
 

Handledare 
Professor Gunnar Bergholtz 

 
Ämnesområde 

Processrätt 
 

Termin 
Ht 2003 



Innehåll 

SAMMANFATTNING 1 

FÖRORD 3 

FÖRKORTNINGAR 4 

1 INLEDNING 5 

1.1 Introduktion till ämnet 5 

1.2 Syfte och frågeställning 5 

1.3 Metod och material 5 

1.4 Avgränsningar 6 

1.5 Disposition 6 

2 BAKGRUND OCH HISTORIK 7 

2.1 Principen om förhandlingsoffentlighet 7 

2.2 Historiken bakom principen 8 

2.3 Massmediehistorik 10 

3 DET MASSMEDIALA REGELVERKET 12 

3.1 Radio- och TV-lagen (1996:844) 12 

3.2 Etiska regler för press, radio och TV samt PO och PON 13 

3.3 Förtalsreglerna i TF och YGL 15 

4 INSKRÄNKNINGAR I PRINCIPEN OM 
FÖRHANDLINGSOFFENTLIGHET 17 

4.1 Stängda dörrar 18 
4.1.1 Rättens närvaromedgivande 20 
4.1.2 Tystnadspliktsförordnanden 21 

4.1.2.1 Sekretessregler kring tystnadsplikten samt meddelarfriheten 21 
4.1.2.2 Tystnadspliktsförordnanden i praktiken 24 
4.1.2.3 Överklagande av beslut om stängda dörrar 25 

4.1.3 Sanktioner 26 

4.2 Förbud mot ljudupptagning 26 
4.2.1 Har förbudet avsedd effekt? 29 



4.2.2 Sanktioner 31 

4.3 Fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 § RB 32 
4.3.1 Bakgrunden till förbudet 32 
4.3.2 Närmare om förbudet 33 

4.3.2.1 Nödvändigheten av ett absolut fotograferingsförbud 34 
4.3.3 Sanktioner 36 

5 MASSMEDIAS BEVAKNING 38 

5.1 Domstolsvärlden och massmedia 38 
5.1.1 Domstolens möte med massmedia 39 

5.1.1.1 Informationsansvaret 40 
5.1.1.2 Domares kommentering av egna domslut 41 

5.2 Den massmediala rättstillämpningen 44 
5.2.1 Brottsrapportering och kriminaljournalistik 48 
5.2.2 Meddelarfrihetens förhållande till tystnadspliktsförordnanden och olika 
rättsliga aktörers tillgång till media 52 
5.2.3 Pressens självsanerande verksamhet 54 
5.2.4 Medias inverkan på domstolarna 56 
5.2.5 Den öppna rättegångens förhållande till rättssäkerheten 57 

5.3 Massmedierna och den medelbara offentligheten 60 

5.4 TV-sända rättegångar 62 
5.4.1 Argument för och emot TV-sända rättegångar 63 

6 SLUTSATSER OCH EGNA KOMMENTARER 76 

6.1 Diskussion kring de relevanta inskränkningarna i 
förhandlingsoffentligheten 76 

6.1.1 Stängda dörrar och närvaromedgivanden 76 
6.1.1.1 Tystnadsplikten och meddelarfriheten 77 

6.1.2 Ljudupptagningsförbudet 78 
6.1.3 Fotograferingsförbudet 79 

6.2 Bör domare kommentera sina egna domslut? 80 

6.3 Olika aspekter kring den massmediala rättstillämpningen 82 
6.3.1 Nutida brottsrapportering 82 
6.3.2 I skydd av meddelarfriheten 83 
6.3.3 Effektiv självsanering? 84 
6.3.4 På vilket sätt påverkas domstolarna av massmedia? 85 
6.3.5 Rättssäkerhet och öppenhet 86 

6.4 Medelbar offentlighet och pressens företräde 88 

6.5 Bör TV-sända rättegångar tillåtas? 88 

LITTERATURFÖRTECKNING 92 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 95 
 



Sammanfattning 
Förhandlingsoffentlighet innebär att en förhandling inför domstol skall vara 
offentlig. Denna rätt är lagstadgad i RF och är även konstaterad i 
Europakonventionen. Rättigheten har en lång historia och härleds tillbaka 
till de gamla häradstingen, vilka hölls under bar himmel. Efterhand har det 
utvecklats inskränkningar i denna princip, för att skydda integriteten hos de 
olika rättegångsdeltagarna. 
  
Massmedier såsom radio, TV och övrig press är omgärdade av ett regelverk 
som till vissa delar består av lagstiftning och till andra av en frivillig 
branschstandard. RTL omgärdar utsändningen i dessa medier. Här ställs 
bl.a. krav på att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt att 
respekt för alla människors lika värde och värdighet måste iakttas. Att dessa 
regler efterlevs kontrolleras av Granskningsnämnden för Radio och TV. 
Den frivilliga branschstandarden består av så kallade etiska regler. Dessa 
har ställts upp av branschen själv och har utmynnat i ett antal 
publicitetsregler. De viktigaste principerna går ut på att media inte i onödan 
skall publicera namn och bild och att de skall respektera den enskildes 
privatliv. Att reglerna efterlevs kontrolleras av två särskilt inrättade organ, 
PO och PON. Även förtalsreglerna i TF och YGL kan bli relevanta om 
någon utpekas som brottslig eller klandervärd av media, utan att belägg 
härför finnes. 
 
Exempel på inskränkningar i förhandlingsoffentligheten är att förhandlingar 
kan hållas bakom stängda dörrar, att ljudupptagningar i vissa fall endast får 
göras av rätten själv samt att fotografier inte får tas i rättssalen. Det finns 
fler inskränkningar än så, men dessa tre är de mest intressanta i ett 
massmedialt perspektiv. Alla inskränkningar i denna princip hänger samman 
med att balansen mellan den personliga integriteten och 
offentlighetsintresset skall bli så optimal som möjligt. Stängda dörrar 
innebär att en förhandling är icke-offentlig och att följaktligen varken media 
eller allmänhet har tillträde. Rätten kan förordna om 
tystnadspliktsförordnanden så att de uppgifter som dryftats bakom stängda 
dörrar ej skall kunna föras vidare till media. Denna typ av förordnanden har 
blivit vanligare på senare tid och har väckt motstånd i advokatleden. 
Advokaterna hävdar att förordnanden av detta slag leder till obalans i 
medierapporteringen. De olika rättsliga aktörerna har tystnadsplikt även på 
andra grunder och får inte yppa sådant som omfattas härunder. Dock finns 
det i Sverige en meddelarfrihet, kompletterad med ett efterforskningsförbud, 
som gör att vissa sekretessbelagda uppgifter trots detta kan lämnas för 
offentliggörande i media. Ljudupptagningsförbudet innebär att annan än 
rätten kan förbjudas att ta upp ljud under en förhandling. För att så skall få 
ske krävs att inspelningen inverkar menligt på utredningen. Allmänheten har 
dock rätt att kräva en kopia av rättens ljudinspelning, men till följd av 
varierande praxis i domstolarna kan detta ta olika lång tid beroende på var i 
landet man vill få ut en kopia. Även fotograferingsförbudet är till för att 
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skydda rättegångsdeltagarnas integritet. Detta förbud är dock absolut och 
medger inga undantag. Innebörden är att varken vanliga kameror eller 
videokameror är tillåtna i rättssalen och integritetsaspekten har tillmätts 
sådan vikt att offentlighetsintresset har fått stå helt tillbaka. Som ett 
argument har även ordningsintresset lyfts fram, men med dagens teknik 
torde detta argument ha mist mycket av sin bärkraft. 
 
Att domstolens möte med massmedia sköts på ett bra sätt är oerhört viktigt 
för att korrekt information skall nå allmänheten. Alla myndigheter har ett 
lagstadgat informationsansvar som de måste uppfylla, så även domstolarna. 
Det kan vara bra att domare deltar i den allmänna debatten för att nyansera 
denna något och för att försvara en dom mot oberättigad kritik, men här kan 
också finnas problem. Det är exempelvis inte lämpligt att en domare gör sig 
till talesman för sina kollegor och blotta risken att i media framstå som jävig 
kan vara förödande. 
 
Brottsrapporteringen i samhället tenderar att vara oproportionerlig i det att 
grova brott blir mycket mer omskrivna, trots att de är färre till antalet. Detta 
leder till att allmänheten får en felaktig bild av situationen i samhället. 
Journalister som behandlar det rättsliga området anses också ofta för dåligt 
insatta i den rättsliga problematiken. I förlängningen kan detta leda till att 
domstolarnas auktoritet undergrävs genom en skev rättsrapportering. För att 
stävja denna typ av rapportering finns pressens självsanerande verksamhet 
som dock har anklagats för att vara alltför tandlös. Att granska sin egen 
verksamhet kan medföra problem. Rekvisiten i publicitetsreglerna är på sina 
ställen något luddiga och de granskande organen ägnar sig bitvis åt ganska 
fria intresseavvägningar som då skapar en ojämn praxis. Själva syftet med 
reglerna kan också utgöra ett problem, då de inte kommit till för att skydda 
offentliga och samhälleliga intressen. 
 
Att media kan ha en påverkande effekt på domstolarnas rättskipning är 
något man i vart fall bör ta i beaktande. Det finns dock inga direkta belägg 
åt något håll. Det har framförts att vittnen, nämndemän och andra ”icke-
jurister” skulle ha lättare att bli påverkade än utbildade yrkesdomare. Det 
skall dock påpekas att det naturligtvis är bra att en debatt förs i media, då 
denna påverkan i förlängningen kan leda till motiverade lagändringar. I 
dagens samhälle kan inte var och en av oss direkt kontrollera vad som 
händer i domstolarna. Att massmedia här spelar en stor roll är klart och vi 
lever i en tid av medelbar offentlighet. Rättegångens offentlighet medför en 
rad fördelar. Dessa kan vara att skänka legitimitet åt domstolen samt 
innebära en rättsbildande funktion för allmänheten. Det leder till en sorts 
rättssäkerhet i samhället när en rättegång bedrivs i offentlighetens ljus. 
Frågan är på vilket sätt den medelbara offentligheten skall se ut i framtiden. 
Det har framkommit förslag och argument för att tillåta TV-sända 
rättegångar och på så sätt öka offentligheten. Här finns dock en hel del 
problem och argumenten har också mött starkt motstånd. Framtiden får 
utvisa om TV-sända rättegångar skall bli en realitet eller ej. 
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Förord 
Med slutförandet av denna uppsats sätter jag punkt för min juristutbildning i 
Lund. Det har varit en fantastisk tid på många sätt och jag känner ett visst 
vemod när jag nu skall lämna fakulteten. Nu är det dock nya utmaningar 
som gäller och jag kommer att ta mig an dessa med full kraft. Jag vill rikta 
ett stort tack till min handledare, professor Gunnar Bergholtz som funnits 
till hands under arbetets gång. Vidare vill jag tacka mina föräldrar för ert 
outtröttliga och aldrig sinande stöd. Utan er hade jag aldrig stått där jag står 
idag! Avslutningsvis vill jag även tacka min gode vän Mattias Rasmusson 
för genomläsning av uppsatsen och värdefulla kommentarer. 
 
Uppsatsen har varit givande och det känns som den har legat rätt i tiden, 
med alla spektakulära händelser som har fått stort medieutrymme. Det har 
varit intressant att arbeta med de frågeställningar jag valt och jag har kunnat 
jämföra mina tankar med vad som utspelat sig i media, efterhand som 
uppsatsen vuxit fram. 
 
 
Lund i maj 2004 
 
Johan Mars 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Jag har valt att skriva om massmediernas ställning i relation till 
rättstillämpningen. Kring detta område finns en hel del intressanta 
frågeställningar som jag försökt knyta ihop med uppsatsens syfte. Dessa 
handlar om domares kommentering av egna domar, påverkan på 
domstolarna samt TV-sända rättegångars vara eller inte vara. Anledningen 
till att jag valde ämnet är att jag alltid varit intresserad av brottsrapportering 
och av det samspel som finns mellan medierna och domstolarna. Man 
undrar ju ofta hur mycket sanning det ligger i ett reportage. Utöver detta är 
jag en varm förespråkare av offentlighet, men jag ser även att en alltför 
långtgående offentlighet kan innebära problem och det är denna avvägning 
mellan offentlighet och personlig integritet som kommer att gå som en röd 
tråd genom uppsatsen. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa den svenska 
förhandlingsoffentligheten samt förklara den massmediala 
rättstillämpningen och det samspel som finns mellan massmedia och 
domstolsvärlden. Avseende förhandlingsoffentligheten är det de ur ett 
massmedialt perspektiv relevanta inskränkningarna som är intressanta. De 
övergripande frågeställningarna handlar om hur interaktionen mellan 
domstolar och medier fungerar, sett ur olika aspekter. Skall domare 
kommentera sina egna domar? Hur ser brottsrapportering i gemen ut i 
dagens samhälle? Fungerar pressens självsanerande verksamhet? Finns det 
skillnader i tillgången till media bland de olika rättsliga aktörerna, särskilt 
med avseende på tystnadspliktsförordnanden? Vilken sorts offentlighet 
tillgodoser massmedierna? Bör TV-sända rättegångar tillåtas?  
 

1.3 Metod och material 

Vid författandet av denna uppsats har jag använt mig av sedvanlig juridisk 
metod, då jag studerat lagtext, förarbeten, ett fåtal rättsfall samt juridisk 
litteratur. Att jag inte använt mig av fler rättsfall i uppsatsen beror på att 
området inte lämpat sig speciellt bra härför. Det finns ett ganska digert 
material på åtminstone delar av de områden jag behandlat, vilket har gjort 
att jag fått gallra bland böckerna jag använt. Till största delen har jag använt 
svensk litteratur, vilket beror på att uppsatsen i det närmaste helt är 
uppbyggd kring svenska förhållanden. Stor hjälp har jag haft av Henrik 
Edelstams bok som behandlar offentlighet och sekretess i rättegång. 

 5



Jag har även lyckats hitta relevanta artiklar i ämnet, både i Juridisk Tidskrift 
och Advokaten. 
 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är skriven nästan uteslutande ur ett svenskt perspektiv, vilket har 
medfört att andra länder bara kort omnämnts i de avsnitt där jag ansett detta 
vara av relevans. Anledningen till detta är inte ointresse av hur det ser ut i 
andra länder, utan snarare beror det på utrymmesskäl. Jag märkte att det 
fanns mycket material på vissa områden, särskilt om TV-sända rättegångar 
och då valde jag, dels av nyss nämnda skäl och dels av intresset att belysa 
alla relevanta argument, att utgå från det svenska perspektivet. Vidare är 
uppsatsen författad med massmedierna som utgångspunkt och detta är något 
jag försökt hålla mig till i alla avsnitten. Detta är också anledningen till att 
jag endast behandlar tre inskränkningar i principen om 
förhandlingsoffentlighet. Här finns ett antal inskränkningar till, men de jag 
har valt är de mest intressanta ur detta massmediala perspektiv. 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med historiska tillbakablickar avseende 
förhandlingsoffentlighetens ursprung och framväxt samt mediernas 
upprinnelse och utveckling i kapitel 2. Sedan redogörs för det regelverk som 
omgärdar massmedierna i kapitel 3. Härefter följer ett kapitel om de ur ett 
massmedialt perspektiv relevanta inskränkningarna som förekommer i 
principen om förhandlingsoffentlighet. I kapitel 5 redogörs för den 
massmediala rättstillämpningen. Här behandlas bland annat domstolarnas 
kontakt med media, pressens självsanerande verksamhet, den medelbara 
offentligheten samt TV-sända rättegångar. Det sista kapitlet är kapitel 6, där 
mina egna kommentarer och slutsatser knyter ihop uppsatsen. 
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2 Bakgrund och historik 

2.1 Principen om förhandlingsoffentlighet 

Att en rättegångsförhandling skall vara offentlig är en grundlagsfäst princip 
som hör till de fri- och rättigheter som den svenska befolkningen är 
tillförsäkrade enl. 2 kap. 11 § st. 2 RF. Även i Europakonventionen, art. 6 p. 
1 står att läsa att part har rätt till en ”rättvis och offentlig förhandling”. 
Denna princip får dock begränsas genom lag, vilket framgår av 2 kap. 12 § 
RF. Denna begränsning kan bl.a. ske genom reglerna i 5 kap. RB och de i 
sin tur hänvisar vidare till vissa bestämmelser i SekrL. I 5 kap. 1 § st. 1 RB 
står det att läsa att förhandling vid domstol skall vara offentlig. Enligt andra 
stycket i samma paragraf finns undantag uppräknade, som denna princip är 
underkastad. Det rör sig framförallt om att domstolsförhandling kan hållas 
inom stängda dörrar, om det kan antagas att uppgift som är sekretessbelagd i 
enlighet med SekrL (1980:100) kan komma att förebringas vid 
förhandlingen samt att det är av synnerlig vikt att så ej sker. Exempel på 
sådana uppgifter kan t.ex. vara uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden som framkommit vid en särskild personutredning 
eller annan rättspsykiatrisk undersökning, 7 kap. 22 § st. 1 SekrL. Ett annat 
exempel skulle kunna vara uppgifter om enskilds affärs- eller 
driftsförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd 
skada om uppgiften röjs, 8 kap. 17 § st. 1 SekrL. Rätten får förordna att 
uppgift som förebringats vid en förhandling som hållits bakom stängda 
dörrar inte får uppenbaras, 5 kap. 4 § RB. Andra inskränkningar i denna 
princip är möjligheten för rätten att besluta om förbud för ljudupptagningar 
av förhör samt det förbud som stadgar att fotografi inte får tas i rättssalen, 5 
kap. 9 § RB. 
 
De nyss uppräknade inskränkningarna kan i sin tur kringgås något, genom 
de regler om meddelarfrihet som finns upptagna i en av grundlagarna, 
nämligen TF. Här finns en möjlighet att under vissa förutsättningar straffritt 
kunna lämna sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande, 1 kap. 1 § st. 
3 TF läst tillsammans med 7 kap. 3 § st. 1 TF samt 1 kap. 2 § YGL läst 
tillsammans med 5 kap. 1 § YGL. 
 
Vissa av inskränkningarna ovan tillkom då den tekniska apparaturen inte var 
så modern och oklanderlig som idag. Det jag främst tänker på är 
fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 § st. 1 RB. Till detta resonemang 
återkommer jag längre fram i mitt arbete bl.a. i avsnittet om TV-sända 
rättegångar. Förutom dessa inskränkningar finns det ett annat system av 
regler som skulle kunna kallas det massmediala regelsystemet. Här återfinns 
regler för massmedier i bl. a. RTL, Etiska regler för press, radio och TV, 
programföretagens sändningstillstånd samt de förtalsregler som återfinns i 
TF och YGL. 
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2.2 Historiken bakom principen 

Att en förhandling inför rätta skall vara offentlig har ett mycket gammalt 
ursprung. De första häradstingen hölls under bar himmel inför förmodligen 
hela byn och alla myndiga män inom jurisdiktionen var skyldiga att infinna 
sig. Att tinget hölls just utomhus bidrog säkert till att det inte gick att hindra 
de olika åhörarnas närvaro. Också de förhandlingar som hölls i städernas 
domstolar var offentliga. Under 1700-talet fanns inte heller några speciella 
regler om förhandlingsoffentlighet, utan fortfarande utgick man från det 
som kunde kallas urgammal hävd. I underrättsförfarandet var förhandlingen 
muntlig, men i och med att hovrätterna mer och mer gick mot en ökad 
skriftlighet mot slutet av 1600-talet, innebar detta naturligtvis också att 
offentligheten inskränktes efter hand. Den egentligen första inskränkningen 
gällande offentligheten tillkom 1726, då man förhindrade att obehöriga fick 
närvara vid en rättegång som behandlade tidelag. 
Förhandlingsoffentligheten måste ha ansetts närmast självklar, åtminstone 
gällande de muntliga momenten, eftersom man gjorde en inskränkning av 
detta specifika slag. Frågan verkar dock inte ha varit särskilt kontroversiell. 
Det var förmodligen först mot 1700-talets slut som offentlighet ute i Europa 
började diskuteras på allvar och då kanske framförallt i samband med 
franska revolutionens idéer.1 Ute på kontinenten var nämligen processen 
inkvisitorisk och i stora delar konfidentiell. Under upplysningstiden ansågs 
detta vara en anledning till att säkerheten var dålig i den dåtida 
straffrättskipningen. Offentligheten ansågs vara ett skydd och också en 
förutsättning för att kunna garantera den personliga tryggheten i samhället. 
Jeremy Bentham sägs ha myntat uttrycket ”where there is no publicity, there 
is no justice” och på olika håll har offentligheten liknats vid något heligt och 
ansetts så självklar att inga normala och anständiga personer skulle komma 
på tanken att ifrågasätta den.2
 
En bit in på 1800-talet, då den svenska Lagkommittén började verka, kan 
man på goda grunder antaga att de tagit del av den debatt om 
förhandlingsoffentligheten som pågått neråt Europa ett par decennier 
tillbaka. År 1822 kom det första svenska försöket med att kodifiera det som 
ansetts gälla sedan ”urgammal hävd” i förslag till rättegångsbalk. Förslaget 
omfattade endast tvistemål. I 7 kap. 3 § kunde man läsa att öppna dörrar vid 
underrätt var huvudregeln. Detta skulle endast kunna begränsas av trängsel 
som inverkade negativt på de som hade ett intresse i saken och då domstolen 
ej fann något skäl till att överläggningen skulle ske inom lyckta dörrar. 
Även vid andra domstolar, också i högre instans, skulle alla muntliga förhör 
med parter eller vittnen hållas för öppna dörrar. Ledamöterna i kommittén 
såg som det kanske viktigaste syftet bakom offentliga rättegångar, att 
förfarandet ökade förtroendet för rättskipningen. Offentligheten skulle också 

                                                 
1 Edelstam, Henrik, Offentlighet och sekretess i rättegång – principen om 
förhandlingsoffentlighet, upplaga 1:1, Stockhom 2001, s. 39-42. 
2 Ekelöf, Per-Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång I, 8:e upplagan, Stockholm 2002, s. 158. 
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kunna tänkas medverka till att medborgarna bättre förstod lagen och då på 
ett bättre sätt följde den och anpassade sig efter den.3
 
En inskränkning i principen återfanns i 7 kap. 4 § i förslaget. Här stadgades 
att man måste vara tyst och uppträda lugnt, om man ville åhöra en rättegång. 
Om detta inte följdes och om man ej efterkom en varning, kunde man 
utvisas från rättssalen.4 Denna regel påminner ganska starkt om 5 kap. 9 § 
RB, vari det är stadgat att störig åhörare får utvisas. 
 
Lagutskottet tillstyrkte bifall till motionerna genom att förorda att regler 
skulle införas i enlighet med 1822 års förslag till RB. Det bakomliggande 
skälet till förhandlingsoffentlighet även från Lagutskottets sida syntes vara 
att förtroendet för hela rättskipningen ökade och att detta kanske blev än 
viktigare, ju högre upp en rättegång kommer. Det stadgades särskilt att en 
rättegång skulle hållas för öppna dörrar om det inte med avseende på 
anständighet och sedlighet var förordnat annorlunda genom särskilda 
författningar.5
 
Lagutskottets förslag ledde emellertid inte till någon lagstiftning. Det 
övervägande skälet till detta syntes vara att principen om 
förhandlingsoffentlighet vid underrätt, var så fast förankrad av den ”urgamla 
hävden” att en kodifiering var helt överflödig. Förslaget om att införa 
offentlighet vid förhör i överdomstolarna avvisades också på den grunden 
att det inte ansågs vara mycket mening med förhandlingsoffentlighet, då den 
till största delen skriftliga naturen av processen ändå omöjliggjorde full 
insyn i rättegången i dess helhet.6
 
I förslaget till allmän criminallag 1832 följde man de principer som lades 
fram av Lagutskottet 1823. Här föreskrevs dock särskilt att ett beslut om 
lyckta dörrar skulle medtas i protokollet, vilket i sig kan tyda på att man än 
mer hade fått upp ögonen för hur viktig principen om 
förhandlingsoffentlighet är. Den tilltalade fick också en något stärkt 
ställning, då han åtminstone alltid skulle få möjligheten att begära att bli 
hörd bakom stängda dörrar. Inte heller detta förslag ledde dock till 
lagstiftning.7
 
Pressens verksamhet blev alltmer omfattande och också allt viktigare i 
samhället. Mot slutet av 1800-talet ledde detta till att en del 
tidningsreportrar ville närvara vid rättegångsförhandlingar och rapportera 
därifrån. Utan särskild anledning inträffade det att de nekades tillträde. JO 
menade i sin ämbetsberättelse från 1880, att man borde verka för en ökad 
offentlighet i rättegångar och att en samverkan mellan massmedia och 
domstolar var eftersträvansvärt. År 1881, efter det att ett stort antal 

                                                 
3 Edelstam, a.a., s. 42-43. 
4 Edelstam, a.a., s. 45. 
5 Edelstam, a.a., s. 48-50. 
6 Edelstam, a.a., s. 50. 
7 Edelstam, a.a., s. 52. 
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tidningsutgivare gjort en framställning härom, kom en ”förordning om 
offentlighet vid underdomstolarne”. Enligt denna förordning skulle en 
rättegång hållas offentligen i allmän underrätt. Sedlighet och anständighet 
var viktigt och om något ansågs stötande med avsikt härpå, kunde rätten 
förordna om stängda dörrar. Denna förordning reglerade endast 
poliskamrarna och underrätterna, varpå överrätterna överhuvudtaget ej var 
berörda.8
 
Vid ett tillägg år 1899 beslutades det att underåriga åhörare fick avvisas. 
Den nuvarande regleringen i 5 kap. 2 § RB bygger på 1899 års tillägg. 
Regelns tillkomst byggde på föreställningen att barn och minderåriga kunde 
bli skadligt influerade av en brottmålsrättegång och även att blotta närvaron 
av en sådan, kunde främja deras egen brottsliga utveckling. Den slutliga 
regleringen av denna fråga kom att bli att en underårig åhörare fick avvisas, 
när det fanns skäl till en sådan avvisning.9
 
En bit in på 1900-talet (1913), gjordes ett tillägg i förordningen som innebar 
att stängda dörrar fick användas i de fall då en rättegång handlade om saker 
som var hänförliga till rikets säkerhet och som skulle hållas hemliga för 
främmande makt. Processkommissionen tog år 1926 upp att muntlig 
förhandling skulle vara offentlig – alltså även i överrätt. Deras betänkande 
ledde dock inte till någon lagstiftning, utan det var först i och med 
ikraftträdandet av 1948 års rättegångsbalk som hela förhandlingen, i alla 
domstolar, som huvudregel blev offentlig.10

 

2.3 Massmediehistorik 

Den första svenska tryckfrihetslagen kom 1766. Den tillkom i en anda av 
frihetlig medieideologi och garanterade bl.a. frihet från censur. Den innehöll 
givetvis också en del inskränkningar, särskilt gällande kungahuset och 
kyrkan. En särskiljande faktor gentemot andra länders lagstiftning var dock 
att den slog fast principen om offentlighet för handlingar inom myndigheter 
och andra ämbetsverk. Det var ganska tydligt att denna lag avlöste ett 
tidigare väldigt auktoritärt mediesystem, helt under statens kontroll. Denna 
första lag om tryckfrihet blev dock inte så långvarig, eftersom Gustav III, då 
han kom till makten 1772, införde så pass många inskränkningar att det var 
direkt fel att tala om tryckfrihet. En författningsreform följde dock i början 
på 1800-talet och sedan 1810 är tryckfriheten stadgad i grundlag. Den 
tryckfrihetsförordning vi har idag härstammar huvudsakligen från 1949, 
men principerna den är byggd kring går mycket längre tillbaka än så; 
nämligen till de huvudprinciper som blev fastslagna 1766, 1810 och 1812.11

Ursprunget till det svenska pressetiska tänkandet kan härledas tillbaka till 
1875, då Publicistklubben (PK), grundades. I denna organisation samlades 
                                                 
8 Edelstam, a.a., s. 54-56. 
9 Edelstam, a.a., s. 56, 59-60. 
10 Edelstam, a.a., s. 60-61. 
11 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – Press, Radio & TV i förvandling, 7:e 
upplagan, Falkenberg 1999, s. 23-24. 
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publicister, tidningsutgivare, redaktörer och andra som var intresserade av 
att pressen skulle utmärkas av en god journalistik. År 1900 antogs en del 
regler för att förhindra att människor i onödan blev utpekade i 
brottsrapporteringen. Senare, år 1916, inrättades en s.k. hedersdomstol, 
Pressens Opinionsnämnd, vilken hade till huvudsaklig uppgift att avgöra 
tvister på detta område. Utvidgade PK-regler antogs år 1923 och sedan dess 
har ett etiskt regelsystem successivt vuxit fram i Sverige. Detta syftar till att 
det skall råda en vidsträckt yttrandefrihet och att pressen skall vara helt fri 
från staten. I sin tur ställer detta system självklart krav på medierna och 
genom just de etiska reglerna vill man bland mycket annat garantera att 
medborgarna får en korrekt och allsidig nyhetsförmedling, samt att enskilda 
personer inte skall vållas skada genom en för dem kränkande publicitet.12

                                                 
12 Hadenius & Weibull, a.a., s. 29-30. 
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3 Det massmediala regelverket 
Radio, TV och övrig press är omgärdat av ett ganska digert regelverk som 
innefattar både lagreglering och frivillig branschstandard på en och samma 
gång. Här nedan följer en förteckning över de för uppsatsen viktigaste 
delarna i detta regelverk. 
 

3.1 Radio- och TV-lagen (1996:844) 

Denna lag innehåller grundreglerna för rundradio i Sverige. Här finns 
samlat bestämmelser som tidigare fanns i en mängd olika lagar, t.ex. 
radiolagen, kabellagen, närradiolagen, och lagen om satellitsändningar.13

 
För att ha rätt att sända TV-program samt ljudradio över hela landet och till 
utlandet krävs tillstånd, vilket skall meddelas av regeringen, 2 kap. 1 § st. 1 
RTL. Övriga tillstånd ges av Radio- och TV-verket.14  Regeringen får enl. 3 
kap. 1 § RTL, förena de tillstånd som skall meddelas, med villkor som 
syftar till att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt och i 
beaktande skall även tas att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet 
måste få råda inom ljudradion och televisionen. Enligt andra stycket i 
samma paragraf får ett tillstånd utöver vad som ovan sagts, förenas med en 
skyldighet enl. 3 kap. 2 § p. 10-11 att sända genmälen och framförallt 
respektera den enskildes privatliv i programverksamheten. I 6 kap. 1 § RTL 
finns en bestämmelse om innehållet i den radio- och TV-verksamhet som 
regeringen lämnar tillstånd till. Där stadgas ”att programverksamheten som 
helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen 
om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och 
värdighet” (min kursivering). Detta är alltså en del av de spelregler som 
avsedda massmedier måste följa vid exempelvis rapportering från en 
rättegång eller annan process vid domstol. Att reglerna verkligen efterlevs 
skall kontrolleras av Granskningsnämnden för radio och TV enl. 9 kap. 2 § 
RTL. 
 
Granskningsnämnden är en statlig myndighet och har en tvådelad funktion. 
Den fungerar dels som ett kontrollorgan för statsmakten, dels som en instans 
dit allmänheten kan vända sig med olika klagomål rörande 
programverksamheten. Nämnden inrättades 1994 och ledamöterna utses av 
regeringen. Den består av en ordförande med domarerfarenhet och sex andra 
ledamöter. Nämnden har att ta ställning till hur programverksamheten och 
enskilda program överensstämmer med de regler som återfinns i RTL och 
även i programföretagens sändningstillstånd, då detta blir aktuellt. 
Granskningen sker i efterhand av program i svenska radio- och TV-företag. 
En prövning av nämnden kan utfalla i ett friande, fällande eller kritiserande 

                                                 
13 Hadenius & Weibull, a.a., s. 232. 
14 Hadenius & Weibull, a.a., s. 232. 
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beslut. Huvuddelen av de fällande domar som meddelas, härrör från brister 
avseende opartiskhet och saklighet. Det är programföretaget som fälls och 
inte en enskild medarbetare eller en redaktion. Det är sedan upp till de olika 
programföretagen, att bestämma om de åtgärder, som skall vidtas när ett 
program har fällts.15

 

3.2 Etiska regler för press, radio och TV16 samt 
PO och PON 

Detta etiska regelverk har karaktären av en frivillig branschstandard, vars 
främsta syfte är att massmedia på eget bevåg skall rannsaka sig själva och 
åstadkomma en effektiv självsanering avseende sådant som ej skall få 
förekomma inom branschen. På detta sätt hoppas statsmakten att det inte 
skall behövas lagreglering uppifrån med avseende på hur verksamheten 
skall se ut och skötas. Naturligtvis fungerar det så, att ju bättre kontrollen 
och efterlevnaden fungerar, desto mindre är behovet av att statsmakten skall 
lägga sig i och försöka detaljstyra verksamheten. Efterlevnadskontrollen av 
att de etiska reglerna följs, ombesörjs av de särskilt inrättade organen, 
Pressens Opinionsnämnd (PON) och Allmänhetens Pressombudsman (PO). 
PO tar emot anmälningar från personer som känner sig kränkta eller på 
andra sätt felaktigt behandlade i en publicerad artikel. Anmälan skall ha 
kommit in till PO inom tre månader efter dagen för publicering och vara 
skriftlig. Beslut som innebär att en tidning ska klandras för brott mot de 
etiska reglerna fattas av PON.17

 
Opinionsnämnden är alltså ett frivilligt organ och inte en domstol. Dock är 
det så att ordföranden skall vara en utbildad jurist som tillika har 
domarerfarenhet.18   
 
PON prövar i enlighet med sina stadgar ärenden som gäller tillämpningen av 
god publicistisk sed, s.k. hedersmål. Antingen kan denna prövning ske 
genom att PO inlämnar ett ärende denne fått in, eller att han helt enkelt själv 
anmäler ett missförhållande som uppdagats.19

 
Både fysiska och juridiska personer kan vara anmälare och skulle PO inte 
vidta någon åtgärd efter att något anmälts, kan anmälaren själv hänskjuta 
saken till PON, såvida själva saken verkligen rör anmälaren själv. 
Förfarandet inför nämnden är uteslutande skriftligt.20 PO har som tidigare 
sagts en initiativrätt, men om han vill utnyttja denna och avge ett 
opinionsyttrande eller hänskjuta ett ärende till PON utan att anmälan 
föreligger från den som direkt är berörd, skall PO inhämta ett skriftligt 

                                                 
15 Hadenius & Weibull, a.a., s. 33, 237-238. 
16 Regelverket är tillgängligt på Internet: ”www.svt.se/hela/lagar/etik.pdf” 
17 Edelstam, a.a., s. 418-419. 
18 Hadenius & Weibull, a.a., s. 30. 
19 Cars, Thorsten, Pressetiken i praktiken, Stockholm 1991, s. 15. 
20 Cars, a.a., s. 15. 
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medgivande från den berörde. Denna initiativrätt utnyttjar PO främst när 
den förfördelade parten av någon anledning såsom t.ex. låg eller hög ålder, 
är ur stånd att själv tillvarata sina intressen.21

 
Sanktionen som finns att tillgå är dels moralisk och dels ekonomisk. Man 
har infört en s.k. expeditionsavgift som utgår om ett klandrande uttalande 
från PO skärps eller i huvudsak delas av PON, efter att ett sådant uttalande 
hänskjutits dit. I övrigt finns ingen direkt gradering av sanktionerna, 
förutom hur man på olika sätt formulerar sig som nämnd. Om en anmälan 
lämnas utan åtgärd av bägge dessa instanser, p.g.a. att tillräcklig anledning 
till klander inte förelåg, så innebär det en viss kritik, som dock inte innebär 
en skyldighet att behöva publicera uttalandet. Nästa steg på skalan är ett 
formellt uttalande av PO och detta skall antingen publiceras utan dröjsmål 
eller inom tio dagar överklagas till PON. De tre formuleringar som är 
vanligast förekommande i PON:s praxis är att tidningen åsidosatt, brutit 
eller grovt brutit mot god publicistisk sed.22 Ett fällande beslut i nämnden 
skall alltid bli publicerat på ”väl synlig plats” i tidningen.23

 
Dessa etiska regler innebär alltså, som sagts ovan, att pressen själv åtager 
sig att följa de principer de har ställt upp. Det ligger i linje med vad som 
kallas den sociala ansvarsideologin. Det sker dock ganska ofta olika slags 
brott mot reglerna och vissa kritiker har påpekat att reglerna endast efterlevs 
så länge de kan anses överensstämma med de kommersiella intressen som 
pressen har och att de sanktioner som finns tillgängliga, ej fungerar 
tillfredsställande.24  
 
Vad gäller den rapporteringsverksamhet som kan tänkas förekomma från 
rättegångar och andra rättssaker är vissa av de ovan nämnda 
publicitetsreglerna, eller etiska reglerna, mer relevanta än andra för denna 
uppsats;  
Publicitetsregel nr 7: ”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets 
helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse 
kräver offentlig belysning”. 
Publicitetsregel nr 9: ”Visa alltid offren för brott och olyckor största 
möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen 
till offren och deras anhöriga”. 
Publicitetsregel nr 14: ”Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens 
namn alltid betraktas som oskyldig om inte fällande dom föreligger. Den 
slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas”. 
Publicitetsregel nr. 15: ”Överväg noga konsekvenserna av en 
namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering 
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges”. 

                                                 
21 Cars, a.a., s. 17. 
22 Cars, a.a., s. 19. 
23 Hadenius & Weibull, a.a., s. 30. 
24 Hadenius & Weibull, a.a., s. 31. 
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Publicitetsregel nr. 16: ”Om inte namn anges undvik att publicera bild eller 
uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en 
identifiering möjlig”. 
 
Om man sammanfattar det mest relevanta kring dessa regler, är det i första 
hand publiceringen av namn och bild på inblandade parter i en rättssak som 
är av stor vikt. Det rekvisit som återkommer för att en publicering av t.ex. 
namn och bild skall vara möjlig, är ”uppenbart allmänintresse”. För att få 
göra en sådan publicering krävs alltså ett starkt intresse av nämnda slag. 
 
Det har riktats viss kritik mot det etiska regelsystemet. Pressens 
Opinionsnämnd som helhet, har ansetts alltför stelbent och 
ärendebehandlingen alltför långsam. Utvecklingen sedan början av 1990-
talet har fört med sig att det pressetiska regelsystemet luckrats upp något. 
Den tidigare principen om att inte nämna namnet på en brottsmisstänkt 
person har t.ex. mildrats lite och sedermera omformulerats i publicitetsregel 
nr. 15. Detta har lett till att antalet namnpubliceringar i svensk massmedia 
har ökat, men fortfarande är den väldigt återhållsam, om man jämför utifrån 
ett internationellt perspektiv. Det pressetiska systemet får sägas vara ganska 
väl förankrat bland de svenska journalisterna. Den största anledningen till 
detta kanske dock inte främst beror på att PO och PON utövar sin 
granskande funktion, utan kanske snarare på den långa tradition av 
pressetiskt tänkande, som finns bland de svenska tidningarna.25

 

3.3 Förtalsreglerna i TF och YGL 

I båda de grundlagar som i störst utsträckning är relevanta för massmedia, 
TF och YGL, förekommer regler som kan göra massmedia mindre benägna 
att avslöja alltför mycket på ett alltför vidlyftigt sätt. Det föreligger 
nämligen förtal enl. 7 kap. 4 § p. 14 TF, om ”någon utpekar annan såsom 
brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är 
ägnad att utsätta denne för andras missaktning”. Är detta förtal lämnat i 
tryckt skrift är det att anse som ett tryckfrihetsbrott enl. 7 kap. 4 § st. 1 TF. 
Det kan dock vara så enl. punkten 14 i paragrafen, att det av 
omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken om man kan visa 
att uppgiften var sann eller att man åtminstone hade skälig grund att tro det. 
 
Utgångspunkten för TF är att de tryckta medierna är av stor vikt för den 
demokratiska åsiktsbildning som är livsviktig för ett samhälle. Utgivning av 
desamma får inte hindras av statliga myndigheter eller andra organ i 
samhället. Lagen reglerar s.a.s. förhållandet mellan de tryckta medierna och 
det allmänna.26  
 
Är förtalet istället begått i radio eller i en ljudupptagning så anses brottet 
istället vara ett yttrandefrihetsbrott enl. 5 kap. 1 § första stycket YGL. 

                                                 
25 Hadenius & Weibull, a.a., s. 32. 
26 Hadenius & Weibull, a.a., s. 24. 
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Att dessa lagar efterlevs är Justitiekanslerns uppgift att övervaka. Han är 
därutöver den enda som får inleda förundersökning samt är ensam åklagare i 
mål om tryckfrihetsbrott.27 Detsamma gäller yttrandefrihetsbrott.28

 

                                                 
27 9 kap. 1 § och 2 § TF. 
28 7 kap. 1 § YGL. 
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4 Inskränkningar i principen 
om förhandlingsoffentlighet 
Det finns en hel del inskränkningar i principen om förhandlingsoffentlighet. 
Dessa inskränkningar utgör på olika sätt undantag till ovannämnda princip 
och gör att allmänheten, och då i förlängningen även massmedia, på olika 
sätt stängs ute från insyn i den handläggning som omgärdar en förhandling 
eller en rättegång.  
 
Dessa undantag kommer till uttryck på ett flertal olika sätt:29

 
  Rätten får förordna att hela eller delar av förhandlingen skall hållas 

inom stängda dörrar (5 kap. 1 § RB). 
  Underåriga personer får av rätten vägras tillträde till förhandling 

(5 kap. 2 § RB). 
  Personer som varit närvarande vid förhandling som hållits inom 

stängda dörrar får av rätten åläggas tystnadsplikt (5 kap. 4 § RB). 
  I syfte att undvika trängsel får rättens ordförande begränsa antalet 

åhörare i rättssalen (5 kap. 9 § RB). 
  Rätten kan i vissa fall förbjuda ljudupptagningar av förhör (5 kap. 

9 § RB). 
  Telefon kan användas vid förhandlingen (43 kap. 8 § RB samt 46 

kap. 7 § RB). 
  Det är förbjudet att fotografera i rättssalen (5 kap. 9 § RB). 

 
Vissa av dessa undantag är naturligtvis mer intressanta och har mer 
ingripande effekter än andra, dels för parterna och dels för media. Jag tänkte 
därför titta närmare på tre av dessa inskränkningar, nämligen stängda dörrar, 
förbud mot ljudupptagningar samt fotograferingsförbudet. 
 
Från 5 kap. 1 § RB hänvisar man vidare till olika regler i SekrL. Det är 
endast vissa sekretesskyddade uppgifter som kan skyddas genom stängda 
dörrar. Det kan vara uppgifter där det bedöms vara av synnerlig vikt att 
uppgiften ej röjs, 5 kap. 1 § st. 2 p. 1 RB. I övrigt utgår hänvisningen till 
SekrLs olika bestämmelser från 5 kap. 1 § st. 2 p. 2 RB. Exempel på sådana 
i SekrL skyddade uppgifter kan vara: uppgifter om sjukdom och andra 
personliga förhållanden (7 kap. 22 § SekrL), uppgifter om affärs- och 
driftsförhållanden (8 kap. 17 § SekrL), uppgifter i familjemål (9 kap. 15 § 
SekrL), uppgifter som hänför sig till sexualbrott samt vissa andra brott (9 
kap. 16 § SekrL) och avslutningsvis uppgifter i förundersökning som 
lämnas under t.ex. en häktningsförhandling (5 kap. 1 §, 7§ samt 9 kap. 17 § 
SekrL). Även i fall där sådan sekretesskyddad uppgift som ovan nämns inte 
förekommer, får rätten förordna om stängda dörrar vid förhör med person 
som är under 15 år eller med någon som lider av en psykisk störning (5 kap. 
                                                 
29 Edelstam, a.a., s. 31. 
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1 § st. 3 RB). Detta gäller också i de fall där rätten handlägger ett mål mot 
den som är under 21 år och offentligheten skulle vara till uppenbar 
olägenhet för den tilltalade till följd av uppmärksamheten. Även då kan 
alltså stängda dörrar förordnas i enlighet med 27 § i lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.30

 

4.1 Stängda dörrar 

Som stadgades ovan är vissa av de nämnda inskränkningarna mer 
ingripande än andra och stängda dörrar är nog den mest långtgående 
inskränkningen tillsammans med ljudupptagnings- och 
fotograferingsförbudet. Det gör att dessa tre blir särskilt intressanta ur ett 
massmedialt perspektiv. En journalist tycker säkerligen att stängda dörrar 
utgör ett massivt och svåröverstigligt hinder. 
 
Man kan karakterisera en förhandling bakom stängda dörrar, såsom en icke-
offentlig förhandling. Parterna får ju trots allt vara närvarande och därav 
kan den inte benämnas såsom hemlig. Såsom regelverket i 5 kap. RB ser ut, 
kan man konstatera att det är rätten, i det enskilda fallet, som bestämmer 
vilka som skall få vara närvarande och vilka som inte skall få det.31

 
Domstolen har en skyldighet att för varje dag då sammanträde hålls för 
huvudförhandling ”upprätta en förteckning över de mål och ärenden som 
utsatts till förhandling (uppropslista)” 32. Häri skall också anges när en 
förhandling beräknas börja i ett mål eller ärende. Detta måste ju också anses 
vara en del av den tidigare berörda förhandlingsoffentligheten, då det inte är 
möjligt för vare sig allmänhet eller massmedia att hålla sig ajour med vilka 
mål som en domstol skall behandla, utan att domstolen själva upplyser om 
detta. Media får då en god möjlighet att i förväg kunna få information om 
kommande rättegångar som skulle kunna vara intressanta ur deras 
perspektiv. 
 
Justitieutskottet har uttalat att huvudsyftet bakom reglerna om stängda 
dörrar är att åstadkomma sekretesskydd för de ömtåliga uppgifter, som kan 
komma att förebringas vid en förhandling. 33 Är det så att en uppgift sedan 
tidigare är sekretesskyddad i mål eller ärende i domstols rättsskipande eller 
rättsvårdande verksamhet, men sedan förebringas vid en offentlig 
förhandling i samma mål eller ärende, upphör denna sekretess att gälla. 
Motsatsvis består sekretessen under den fortsatta handläggningen i ett mål 
som hålls inom stängda dörrar, om rätten ej förordnar annat.34 De enda 
fallen där sekretess fortsätter att gälla, trots att förhandlingen varit offentlig, 
är i mål om olaga våldsskildring och barnpornografibrott.35

                                                 
30 Ekelöf & Edelstam, a.a., s. 156. 
31 Edelstam, a.a., s. 117-118. 
32 25 § i Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion. 
33 JuU 1979/80:37, s. 4. 
34 12 kap. 3 § st. 1 och 2 SekrL. 
35 12 kap. 3 § st. 1 SekrL som hänvisar till 5 kap. 6 § st. 1 p. 1 SekrL. 
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Ett förordnande om stängda dörrar förutsätter att den uppgift som skall 
skyddas inte tidigare blivit offentliggjord. Därför kan, som huvudregel, ett 
förordnande om stängda dörrar inte reparera det faktum att en uppgift redan 
tidigare offentliggjorts. Det vanligaste förfarandet i samband med stängda 
dörrar är att endast en del av förhandlingen omfattas. Det kan dock 
förekomma att hela förhandlingen och även domens avkunnande sker inom 
stängda dörrar. Det är av vikt att man vet exakt vilket processmaterial som 
förekommit under den offentliga delen av förhandlingen och vad som 
förebragts under den icke-offentliga delen, då man skall besluta om fortsatt 
sekretess.36

 
Kravet på synnerlig vikt i 5 kap. 1 § st. 2 RB, för att kunna förordna om 
stängda dörrar, varierar ganska kraftigt. Det beror mycket på målets 
karaktär, innehållet i de uppgifter som lämnats samt den skada som kan 
tänkas inträffa vid utebliven sekretess.37 Synnerlig vikt skulle kunna 
föreligga för uppgifter i ett spionerimål, avseende t.ex. viktiga militära 
hemligheter. Andra viktiga exempel framgår av 9 kap. 16 § SekrL och kan 
t.ex. vara sexualmål, utpressning eller brott genom vilket infektion av HIV 
har eller kan ha överförts till annan.38

 
Enligt huvudregeln i 12 kap. 1 § SekrL, är det så att domstol, som vid 
utövningen av sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet erhåller 
sekretessbelagd uppgift från annan domstol eller från en myndighet, såsom 
polis- eller åklagarmyndighet, skall fortsätta att tillämpa sekretess för denna 
uppgift. Om en uppgift som rör enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden är sekretesskyddad enl. 9 kap. 17 § 1 st. SekrL, upphör denna 
sekretess att gälla om uppgiften lämnas till domstolen med anledning av 
åtal.39 Detta är ett viktigt undantag från huvudregeln i 12 kap. 1 § SekrL, 
men vid fara för att någon skulle utsättas för våld eller annat allvarligt men 
om uppgiften skulle komma att röjas, fortsätter ändå sekretessen att gälla. 
Att så blir fallet beror på att 9 kap. 18 § st. 2 SekrL endast talar om att 
sekretessen enl. 9 kap. 17 § st. 1 SekrL skall upphöra att gälla. 
 
Trots att det finns ett visst sekretesskydd enl. 9 kap. 17 § SekrL, innebär 
detta inte med automatik att rätten förordnar om stängda dörrar så fort sådan 
uppgift kan bli aktuell. Det krävs fortfarande att det är av synnerlig vikt att 
uppgiften ej röjes enl. den allmänna regeln i 5 kap. 1 § st. 2 RB. När man 
bedömer rekvisitet ”synnerlig vikt”, måste man ta hänsyn till olika faktorer. 
Det kan dels röra sig om den tilltalades möjligheter att få tag i uppgifter om 
en förhörspersons identitet, dels på vilka sätt den tilltalade eventuellt kan 
sprida dessa till andra personer som i sin tur skulle kunna utsätta 
förhörspersonen för fara för våld eller annat allvarligt men.40 Det sist sagda i 

                                                 
36 Edelstam, a.a., s. 120-122. 
37 Edelstam, a.a., s. 122. 
38 Ekelöf & Edelstam, a.a., s. 157. 
39 9 kap. 18 § st. 2 SekrL. 
40 Edelstam, a.a., s. 128-129. 
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denna del handlar helt om hur man på bästa sätt skall kunna skydda 
uppgifter om en persons identitet, så att uppgifterna inte läcker ut i media 
och på så sätt skadar personen i fråga. I 9 kap. 17 § SekrL finns en hel del 
situationer uppräknade där sekretess skall gälla. Häribland återfinns 
situationen kring utredning under en förundersökning i brottmål samt 
åklagar- och polismyndighets verksamhet för att förebygga, uppdaga, utreda 
eller beivra brott. 
 
Att uppgifter kommer ut på t.ex. förundersökningsstadiet är mycket 
allvarligt och kan på kort tid totalt ödelägga en persons framtid. Ett 
illustrerande exempel på detta, var vad som hände i samband med mordet på 
utrikesminister Anna Lindh, den 11 september 2003. Polisen hade 
efterspanat en man och släppt bilder på denne, bilder som tagits av en 
övervakningskamera inne på varuhuset NK i Stockholm där mordet 
inträffade. Efter någon vecka kunde en man gripas av polisen i samband 
med en fotbollsmatch i Stockholm. Han sades stämma väl överens med 
bilderna på den s.k. NK-mannen. Han satt häktad i ungefär en vecka och 
under denna tid blev hans liv totalt dissekerat av massmedia. På något sätt 
hade uppgifter om mannens identitet läckt ut till medierna och ett enormt 
mediedrev tog sin början. Tidningarna och nyhetsprogrammen på TV 
granskade varje detalj i mannens liv under en veckas tid. Han påstods vara 
pedofil, huligan, och allmänt psykiskt sjuk. Man intervjuade hans gamla 
klasskamrater från högstadiet, släktingar, vänner och t.o.m. hans före detta 
hyresvärd, som uppgav att mannen var stökig och att han ”minsann inte 
betalade räkningarna i tid”. När det sedan visade sig att mannen var 
oskyldig till mordet och släpptes ur häktet, var hans liv mycket negativt 
påverkat. 
  

4.1.1 Rättens närvaromedgivande 

Enligt 5 kap. 3 § RB finns en möjlighet för rättens ordförande att besluta om 
att tjänsteman vid domstolen och även den som för sin utbildning tjänstgör 
vid domstolen, skall ha rätt att närvara vid en förhandling bakom stängda 
dörrar. Detta stadgande används bl.a. för att tingsnotarier skall kunna sitta 
med och föra protokoll under en förhandling. Om särskilda skäl finnes, kan 
rättens ordförande även tillåta annan att närvara under förhandlingen enl. 
nämnda paragrafs lydelse. 
 
Att annan också tillåts närvara syftar med all sannolikhet på att en tilltalads 
anhöriga skall få närvara, om detta kan anses underlätta för den tilltalade. 
Det finns nämligen en lagregel i lagen (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare, 27 § st. 3, som stadgar att rätten får 
medge att den tilltalades anhöriga, liksom annan, vars närvaro skulle kunna 
vara till nytta för förhandlingen, får vara närvarande även vid en förhandling 
bakom stängda dörrar. Att 5 kap. 3 § st. 2 skulle skilja sig från denna regel, 
finns inte anledning att tro.41

                                                 
41 Edelstam, a.a., s. 174. 
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4.1.2 Tystnadspliktsförordnanden 

4.1.2.1 Sekretessregler kring tystnadsplikten samt 
meddelarfriheten 
 
Av 5 kap. 4 § RB kan man utläsa, att då förhandling hållits inom stängda 
dörrar och sekretessbelagd uppgift enl. SekrL förebringats, får rätten 
förordna att sådan uppgift inte får uppenbaras. Det är detta som kallas 
tystnadspliktsförordnande eller med ett i pressen mer vanligt förekommande 
ord, ”yppandeförbud”. 
 
Det finns även andra grunder för tystnadsplikt avseende särskilda 
yrkeskategorier, än det som kan återfinnas i 5 kap. 4 § RB. För rättens 
ledamöter, protokollförare samt ev. vaktmästare gäller tystnadsplikt enl. 1 
kap. 6 § SekrL. Denna tystnadsplikt avser enbart de uppgifter som omfattas 
av sekretess, enl. paragrafen i fråga. Avseende domare och nämndemän är 
det tystnadsplikten enl. 12. kap 5 § SekrL som är mest väsentlig. Denna 
paragraf behandlar den sekretess som föreligger för uppgifter som 
framkommit under överläggningen till dom.42 I paragrafen stadgas att 
”sekretess gäller hos domstol i dess rättsskipande eller rättsvårdande 
verksamhet för uppgift om 1. innehållet i ännu inte meddelad dom eller i 
annat ännu inte meddelat beslut 2. ”vad som har förekommit vid 
överläggning inom stängda dörrar angående dom eller annat beslut” (min 
markering). Meddelarfriheten omfattar inte uppgifterna från 
överläggningen43 och således får inte en domare lämna uppgifter till media, 
innan domen meddelats. I detta fall kan man tala om att just överläggningen 
är hemlig, då inte ens parterna har rätt att närvara. 
 
Gällande den tystnadsplikt som avser vad som förekommit under en 
överläggning inom stängda dörrar, så är denna obegränsad i tiden och täcker 
mer än endast beslutets innehåll. Till skillnad från paragrafens första punkt, 
där skälet för tystnadsplikten får sägas vara att ett domstolsavgörande inte är 
slutgiltigt förrän det meddelats, är syftet bakom andra punkten ett annat. Här 
handlar det mer om att diskussionen mellan dem som deltar i 
överläggningen, skall bli öppen och allsidig.44

 
Skulle man veta att det som sägs under överläggning av enskilda individer i 
framtiden skulle kunna bli offentligt och kanske publicerat, skulle detta nog 
medföra att deltagarna blev mer försiktiga och att de kanske inte vågade ge 
den version de egentligen velat, av rädsla för repressalier. Denna, i tiden 
obegränsade tystnadsplikt, omfattar alltså även de diskussioner som förts 
under överläggningen, men som inte framkommit i något utkast eller 

                                                 
42 Edelstam, a.a., s. 179. 
43 16 kap. 1 § p. 3 SekrL som hänvisar till 12 kap. 5 § SekrL. 
44 Regner, Göran m.fl., SekrL – En kommentar, suppl. 11, Stockholm 1998, 12:21 och 
12:23. 
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redovisats i domskälen på något sätt. I förlängningen medför detta att en 
domare som kommenterar sitt eget domslut i massmedia, inte får lämna 
andra uppgifter än de som kan återfinnas i domen. Domaren bör inte anses 
ha friheten att besvara frågor som ställs till honom/henne, på ett sådant sätt 
att man bara därigenom kan dra slutsatser om sådant som ej diskuterats 
under överläggningen. Detta skulle kunna motverka syftet bakom regeln, 
som redovisats ovan.45

 
Ernst Kallenberg anser inte att en offentlig överläggning ”är till gagn för det 
grundliga och otvungna meningsutbyte, som utgör kollegialitetens 
förnämsta fördel”.46 Det finns naturligtvis också argument för att 
överläggningen skulle vara offentlig. Ekelöf har skrivit att ”om allmänheten 
bör få övervaka hur rätten leder huvudförhandlingen, så borde det vara 
minst lika viktigt att man också övervakar hur rättens ledamöter resonerar 
beträffande själva saken”.47 Edelstam har däremot anfört att även om detta 
låter fint i teorin, måste man fråga sig hur man i praktiken skulle kunna 
uppnå någon sorts fungerande offentlighet under överläggningen. Vetskapen 
om att det som sägs under överläggningen kommer att bli offentligt, får enl. 
honom den effekten att ledamöterna förbereder det som skall sägas så väl att 
det tål offentlighetens ljus, men att det då finns en risk att de bakom 
kulisserna redan kommit överens om vad som skall framföras och att det 
endast resulterar i ett teatraliskt framförande som är väl inövat. Han säger 
vidare att en annan effekt skulle kunna bli att nämndemännen inte vågar 
komma med inlägg och kommentarer i samma utsträckning samt att de 
kanske ställer färre frågor, av rädsla för att verka inkompetenta.48  
 
Domaren är, som sagts ovan, bunden av den sekretess som gäller för uppgift 
som förekommit under förhandling inom stängda dörrar. Detta gäller oavsett 
på vilken grund sekretessen föreligger. Till skillnad från sådana uppgifter 
som förekommit under överläggningen, är det dock så att domaren har 
meddelarfrihet för de sekretessbelagda uppgifter som förekommit under 
förhandling inom stängda dörrar, åtminstone som huvudregel enl. 16 kap. 1 
§ SekrL. Det finns emellertid vissa undantag uppräknade i paragrafens 
tredje punkt. Dessa är bl.a. att uppgift som rör t.ex. hemlig teleavlyssning, 
hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning inte omfattas av 
meddelarfriheten. De uppgifter som är sekretesskyddade enl. 12 kap. 5 § 
SekrL och avser uppgifter om innehållet i ej meddelad dom omfattas dock 
inte av meddelarfriheten och får inte föras vidare.49 I övrigt står det en 
domare, eller någon annan som närvarat vid en förhandling inom stängda 
dörrar, fritt att gå till en tidning eller annan medial aktör och där lämna 
sekretessbelagda uppgifter för offentliggörande, utan att göra sig skyldig till 
något brott. Detta är naturligtvis viktigt för press och TV. Utan denna 
möjlighet skulle de aldrig kunna publicera någon som helst information om 

                                                 
45 Edelstam, a.a., s. 342. 
46 Kallenberg, Ernst, Svensk civilprocessrätt. Band II, Lund 1923-1939, s. 163. 
47 Ekelöf och Edelstam, a.a., s. 160. 
48 Edelstam, a.a, s. 346. 
49 Edelstam, a.a., s. 179. 
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vad som förekommit inom stängda dörrar. Vidare är det så att det här finns 
ett s.k. efterforskningsförbud.50 Detta förbud innebär att myndighet eller 
annat organ inte får efterforska den som lämnat uppgift för offentliggörande 
enl. 1 kap. 1 § st. 3 TF, i större utsträckning än vad som erfordras för att 
väcka åtal eller för att göra annat ingripande mot honom, som ej står i strid 
med TF. 
  
En helt annan sak är att polismän från gång till annan säljer information till 
tidningar, så att sekretessbelagt material läcker ut ”bakvägen”, innan det ens 
kommit så långt som till förhandling.51

 
Även advokater har tystnadsplikt. En advokat är enl. 8 kap. 4 § st. 1 RB, 
skyldig att förtiga sådant han får kännedom om i sin yrkesutövning när god 
advokatsed kräver detta. Enligt 19 § i VRGA, skall en advokat iaktta 
diskretion om sina klienters angelägenheter och ”får inte, med mindre laglig 
skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan vederbörligt samtycke yppa 
något, som i hans verksamhet förtrotts honom eller som han i samband med 
sådant förtroende erfarit”.  
 
Den tystnadsplikt som omfattar advokater enl. 8 kap. 4 § RB, är inte förenad 
med meddelarfrihet. Detta framgår av 16 kap. 1 § p. 6 SekrL. Dessa 
paragrafer lästa tillsammans, medför att en advokat inte kan gå till 
massmedia och straffritt meddela sådant som anförtrotts honom i egenskap 
av advokat. 
 
Advokatsamfundets disciplinnämnd anser sig dock inte ha rätt att straffa den 
advokat som har brutit mot tystnadsplikten genom att meddela uppgifter för 
publicering. Detta innebär dock inte att ett sådant handlande inte skulle vara 
ett brott. JK kan åtala advokater som på detta sätt bryter tystnadsplikten.52 
Advokaternas tystnadsplikt är mycket långtgående i Sverige och i alla med 
Sverige jämförbara länder.53

 
Parter, vittnen och målsägande har som regel inte någon tystnadsplikt. 
Detsamma gäller de som fått särskilt tillstånd att närvara vid en förhandling 
inom stängda dörrar. Om ingen sekretessregel föreligger för denna grupp av 
personer, kan de helt oförhindrat offentliggöra vad som sagts vid 
förhandlingen. Av den här anledningen finns då möjlighet för rätten att enl. 
5 kap. 4 § RB förordna om att sekretessbelagd uppgift som förebringats vid 
en förhandling inom stängda dörrar, inte får uppenbaras. Detta förordnande 
omfattar alla som varit närvarande i rättssalen efter det att dörrarna stängts. 
Inte heller här återfinns någon meddelarfrihet,54 så de sekretessbelagda 

                                                 
50 3 kap. 4 § TF. 
51 DN den 5 oktober 2003, ”Kvällspressen köper pratande poliser”. 
52 Edelstam, a.a., s. 182. 
53 Ebervall, Lena, Försvararens roll – ideologier och gällande rätt, upplaga 1:1, Stockholm 
2002, s. 324. 
54 16 kap. 1 § p. 5 SekrL. 
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uppgifter som förebringats får alltså inte ens lämnas ut för offentliggörande i 
massmedia.55

 

4.1.2.2 Tystnadspliktsförordnanden i praktiken 
 
Enligt samstämmiga uppgifter från ett flertal journalister har 
tystnadspliktsförordnande kommit att öka i användning de senaste åren. 
Exakt varför vet man inte med säkerhet, men en förklaring skulle kunna 
vara att massmedia visat ett ökande intresse för brott och därför måste man 
helt enkelt använda sig av detta förordnande i större utsträckning för att 
försöka förhindra läckor innan hela utredningen är klar. En ytterligare 
förklaring kan vara att man från åklagar- och polishåll velat hindra 
advokater från att göra uttalanden i massmedia. Detta har nämligen blivit 
allt mer vanligt förekommande.56 Till denna problematik återkommer jag 
nedan i avsnitt 5.2.1, som behandlar meddelarfriheten ur ett massmedialt 
perspektiv och den kritik som förekommit mot den ökade användningen av 
tystnadspliktsförordnanden. 
 
Edelstam tycker att den nuvarande regleringen med 
tystnadspliktsförordnande är onödigt komplicerad. Han menar att man 
eventuellt efter dansk modell skulle kunna införa en regel om att det 
automatiskt skulle uppstå tystnadsplikt för samtliga närvarande vid en 
rättegång inom stängda dörrar och att även meddelarfriheten då upphör. Han 
anför också ett exempel på att den nuvarande regleringen kan få märkliga 
konsekvenser. Antag att en notarie vidarebefordrar sekretessbelagda 
uppgifter som förebringats vid förhandling inom stängda dörrar till sina 
vänner och bekanta. Han har då brutit mot tystnadsplikten som gäller enl. 1 
kap. 6 § SekrL och riskerar böter eller fängelse upp till ett år enl. 20 kap. 3 § 
BrB. Om det nu istället meddelats ett tystnadspliktsförordnande med stöd av 
5 kap. 4 § RB, innebär detta för notarien att ingen meddelarfrihet längre 
föreligger, 16 kap. 1 § p. 5 SekrL. Ponera då istället att notarien i detta läge 
går med de sekretessbelagda uppgifterna till en tidning för offentliggörande. 
Då riskerar han ”endast” böter i enlighet med 9 kap. 6 § RB, trots att 
uppgifterna förmodligen kan göra mer skada på detta sätt, än vid 
spridningen till vänner och bekanta. Av denna anledning menar Edelstam att 
det bästa kanske vore om alla former av brott mot tystnadsplikten 
behandlades enl. 20 kap. 3 § BrB. Detta vore både praktiskt och rättvist ur 
straffmätningssynpunkt.57

 
Ett förordnande om stängda dörrar förenat med ett 
tystnadspliktsförordnande är i praktiken en av de viktigare och mer 
ingripande inskränkningarna som kan beslutas av domstolen. Som vi 
tidigare sett, innebär inte stängda dörrar i sig att sekretessbelagd information 
inte får föras vidare. För att förhindra de närvarande att föra sådan 
information vidare, krävs ett tystnadspliktsförordnande (eller 
                                                 
55 Edelstam, a.a., s. 182. 
56 Edelstam, a.a., s. 189. 
57 Edelstam, a.a., s. 189-190. 
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yppandeförbud). Initiativet till stängda dörrar kan tas av både parterna själva 
och av domstolen ex officio. Det kan efter en förhandling vara viktigt att 
exakt veta vilka delar av densamma, som varit belagda med sekretess, om 
nu inte hela förhandlingen varit sekretessbelagd. Om förhandlingen varit 
offentlig vid förebringandet av vissa uppgifter, medför detta naturligtvis att 
de kan föras vidare till massmedia och andra, utan hinder av någon 
sekretess, 12 kap. 3 § st 1 SekrL. Av denna anledning måste rätten noggrant 
dokumentera exakt vilka delar som hållits inom stängda dörrar och vilka 
som inte har det. Det är också av vikt att domstolen, om den vill att 
sekretessen skall bestå även efter det att den skilt målet ifrån sig, förordnar 
om fortsatt sekretess enl. 12 kap. 3 § st. 2 SekrL.58 Det är alltså viktigt att 
inget som inte skall offentliggöras, heller inte blir offentliggjort. Detta 
framgår bl.a. av NJA 1996 s. 207 där HD stadgade att tingsrättens 
sekretessförordnande alltjämt skulle bestå avseende icke-offentliggjorda 
uppgifter, trots att hovrättens beslut inte innehöll några uttalanden om 
tingsrättens sekretessförordnande och följaktligen hade hovrätten här gjort 
ett misstag. 
 

4.1.2.3 Överklagande av beslut om stängda dörrar 
 
Att förordna om stängda dörrar innebär en inskränkning i den 
grundlagsskyddade principen om förhandlingsoffentlighet. Möjligheten att 
överklaga ett beslut om stängda dörrar är inte lagreglerat på särskilt sätt, 
utan här får man ta till huvudregeln i RB, nämligen 49 kap. 3 § st. 2 RB, om 
s.k. icke-slutliga beslut. Denna innebär att beslutet endast kan överklagas i 
samband med dom eller slutligt beslut. Detta måste anses ha begränsad 
betydelse av två anledningar. För det första bör överrätt inför en stundande 
förhandling själva pröva frågan om det fortfarande föreligger skäl för 
stängda dörrar. Förutsättningarna kan ju ha ändrats. För det andra skulle ett 
överklagande som kommer i samband med dom eller slutligt beslut ha 
begränsad vikt, då överrätten har små möjligheter att avhjälpa det begångna 
felet i lägre rätt. Det kan ju vara så att en hel rättegång felaktigt har 
undandragits allmänhet och massmedier. Edelstam menar här att det skulle 
kunna röra sig om ett sådant rättegångsfel som inte kan avhjälpas utan 
väsentlig olägenhet och som kan antas ha inverkat på målets utgång (50 kap. 
28 § RB samt 51 kap. 28 § RB). I förlängningen medför detta att det skulle 
kunna bli tal om undanröjande och återförvisning. Det blir kanske ändå så i 
praktiken att denna väg är svår att gå, då det är väldigt svårt att påvisa på 
vilket sätt ett förordnande om stängda dörrar kan antas ha inverkat på målets 
utgång. Det skulle rent hypotetiskt kunna vara så att en person lämnat 
osanna uppgifter av avgörande betydelse under ett förhör inom stängda 
dörrar, vilket han inte skulle vågat göra vid en offentlig förhandling. Detta 
skulle möjligen kunna inverka på målets utgång, men här finns stora 
bevissvårigheter.59 På detta område finns många problemställningar, men 
dessa ryms inte inom ramen för denna uppsats. 

                                                 
58 Edelstam, a.a., s. 225. 
59 Edelstam, a.a., s. 209-212. 
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4.1.3 Sanktioner 

Det finns en påföljdskatalog som aktiveras om man skulle bryta mot 
tystnadsplikten. Här får man skilja på ett tystnadspliktsförordnande 
meddelat av rätten enl. 5 kap. 4 § RB, och tystnadsplikt som vilar på en 
”ordinär” paragraf i SekrL. Enligt 9 kap. 6 § RB är det så att, ”röjer någon 
utan giltigt skäl vad enl. rättens eller undersökningsledarens förordnande 
inte uppenbaras, döms han till böter”. Denna paragraf syftar alltså tillbaka 
på ett förordnande enl. 5 kap. 4 § RB. Om det istället föreligger ett brott mot 
tystnadsplikt som avser en paragraf i SekrL, skall 20 kap. 3 § BrB användas. 
Här kan straffet bli böter eller fängelse i högst ett år.60

 

4.2 Förbud mot ljudupptagning 

En annan, sedd ur massmedial synvinkel påtaglig inskränkning, är 
ljudupptagningsförbudet. Detta kan meddelas enl. 5 kap. 9 § st.1 RB av 
antingen den anledningen att inspelningstekniken inverkar störande på 
förhandlingen rent fysiskt, eller att upptagningen ”…så besvärar den som 
hörs att det blir till men för utredningen”. Med dagens teknik, om den sköts 
på rätt sätt, behöver en ljudupptagning inte på något sätt verka störande på 
förhandlingen. Här kommer jag därför att inrikta mig främst på förbud mot 
ljudupptagning som på det psykiska planet har negativ inverkan på den 
person som skall höras och som förbjuds av denna anledning. 
 
Med menligt inverkande avses främst sådant som bottnar i besvär och 
obehag hos den som skall höras och som uppstår till följd av inspelningen.61 
Man skall här komma ihåg att förbudet gäller ”annans ljudupptagning” och 
således berörs inte rättens möjligheter att göra egna ljudupptagningar.62

 
Liksom med de andra inskränkningarna handlar det även här om att väga 
olika intressen mot varandra. För förhörspersonen, som kanske inte alls är 
van vid en rättegång och uppfattar redan denna som besvärande i sig, kan en 
ljudupptagning ytterligare förvärra. Man kan som förhörsobjekt bli mer 
obenägen att berätta om sådant man vet och detta leder då oundvikligen till 
att utredningen i målet blir sämre och beslutsunderlaget för domstolen 
tunnare.63 Enligt föredragande departementschef var det givet att 
benägenheten hos de olika deltagarna i rättegången (parter, vittnen m.fl.) att 
uttala sig minskar, om utsagorna spelas in av enskilda personer i rättssalen. 
Han menade vidare att deltagarna skulle kunna påverkas av ovidkommande 
hänsyn om bandinspelning sker. Att också behöva tänka på ett eventuellt 
återgivande i radio skulle då, enl. honom, ytterligare minska förmågan och 
viljan att uttala sig och ge en klar och spontan berättelse. Avseende 
                                                 
60 Edelstam, a.a., s. 188. 
61 JuU 1979/80:37 s. 5. 
62 Edelstam, a.a., s. 253. 
63 Edelstam, a.a., s. 250. 
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direktsändningar i radio och TV diskuterade departementschefen om 
förbudsmöjligheten borde utsträckas till att omfatta även dessa. Han fann 
dock att det med hänsyn till den ringa praktiska betydelse en sådan 
möjlighet skulle få, sådana sändningar borde lämnas utanför regleringen.64

 
Mot detta intresse för den enskildes integritet står allmänhetens intresse av 
att få veta vad som händer i domstolarna runt om i landet. Detta s.k. 
offentlighetsintresse förmedlas i första hand av massmedierna. Det är 
massmedia som vidarebefordrar innehållet i rättegångarna till medborgarna, 
genom TV, radio och tidningar.65 Det finns också ett slags saklighetsskäl i 
att tillåta ljudupptagningar av media och detta bottnar däri att en 
bandupptagning utgör ett värdefullt hjälpmedel för journalister och andra 
massmediala företrädare, på så sätt att de bättre och mer korrekt kan återge 
vad som försiggått vid en rättegång och vilka uppgifter som förekommit 
där.66

 
Justitieutskottet har understrukit vikten av att privata bandinspelningar 
tillåts i största möjliga utsträckning och de har uttryckt att ”starka skäl 
måste därför föreligga för att några inskränkningar i rätten till privata 
bandinspelningar skall få göras”67. Även JO har haft synpunkter härvidlag 
och uttalat att offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i den svenska 
rättegångsordningen, med syfte att ge allmänheten insyn i domstolarnas 
rättskipande verksamhet. Av hävd krävs det att inskränkningar i 
förhandlingsoffentligheten har mycket starka skäl för sig. Det har ansetts 
följa av principen om förhandlingsoffentlighet att privata ljudupptagningar 
under domstolsförhandlingar principiellt är tillåtna.68 Det är, som sagts, av 
vikt att skilja på sådana ljudupptagningar som rätten själv gör, vilket i första 
hand sker i protokollföringssyfte och sådan upptagning som görs av annan. 
Det är endast denna senare upptagning som blir föremål för begränsning 
med stöd av 5 kap. 9 § st. 1 RB. 
 
Att göra åtskillnad mellan ”vanliga” åhörare och de som är part i målet, kan 
vara helt i sin ordning. I allmänhet är det väl förmodligen så att parter får 
anses ha ett större intresse av att kunna göra upptagningar. Det är nog inte 
sällan som en upptagning är värdefull för parten och dennes ombud i 
samband med ett överklagande eller redan under sakens fortsatta 
handläggning. Av denna anledning bör försiktighet råda med att meddela 
denna kategori av personer förbud.69

 
Det centrala rekvisitet i ljudupptagningsförbudet måste anses vara ”till men 
för utredningen”. Vad innebär då detta rekvisit? Regeln kan endast tillämpas 
om en part uppfattar en upptagning som integritetskränkande eller på annat 
sätt besvärande och detta inverkar menligt på hans utsaga. Om det däremot 
                                                 
64 Prop. 1979/80:87, s. 9-10. 
65 Edelstam, a.a., s. 250-251. 
66 RÅ i Prop. 1979/80:87 s.65. 
67 JuU 1979/80:37 s. 5. 
68 JO 1992/93 s. 31. 
69 Prop. 1979/80:87 s. 10. 
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förhåller sig så att upptagningen inte är till men för utredningen utan 
”endast” integritetskränkande, medger regeln inte något förbud. 
Föredragande departementschef har uttalat att risken för negativ påverkan 
på någon som skall uttala sig i rättegången, torde vara större än annars, när 
en upptagning görs av en representant för massmedia.70 JO har diskuterat en 
annan problematik i sammanhanget som rör det faktum att det skulle kunna 
vara ”till men för utredningen” om förhörspersoner som ännu inte hörts, 
lyssnat på utsändningar i radio med tidigare vittnen i samma rättegång. JO 
menar att det i ett sådant fall skulle kunna vara lämpligt att fråga vittnet som 
skall höras om han hört något av de tidigare förhören i radio.71 Normalt är 
det ju nämligen så att ett vittne inte får närvara vid förhandlingen i ett mål, 
där vittnet senare själv skall förhöras.72

 
När rätten skall bedöma rekvisitet ”till men för utredningen” måste de göra 
en slags prognos över hur en möjlig ljudupptagning skulle påverka den som 
skall höras. När man skall bedöma en förhörspersons förväntade rädsla inför 
avgivandet av ett vittnesmål, bör rätten försöka få en uppfattning om det hos 
förhörspersonen finns en reell rädsla eller en mer obestämd oro.73 
Rättegångsutredningen hävdar att det blir allt vanligare med uttryckliga hot 
och att detta givetvis påverkar vittnens utsagor i rättegången. De vittnen 
som redan innan känner rättegången som en stor belastning, kan bli 
ytterligare påverkade av att enskilda personer tillåts spela in det som sägs 
och då kan deras berättelser bli ofullständiga och på olika sätt påverkade i 
någon riktning.74 Det är sådana inslag som påverkar bedömningen av om 
ljudupptagning skall förbjudas eller ej. 
 
JK fick redan i mitten på 70-talet in klagomål från journalister över att de 
förvägrats att göra egna bandinspelningar vid rättegångar. Det var JKs 
framställning till justitiedepartementet som senare medförde att frågan om 
privata bandinspelningar blev rättsligt utredd. Under JKs handläggning är 
det av intresse att se vad vissa olika remissorgan hade för syn på rätten för 
parter och allmänhet att använda bandspelare för upptagning i rättegång. 
Man kan konstatera att Riksåklagaren och Sveriges advokatsamfund är 
enhälliga i frågan. De menar att vetskapen om att åhörare har möjlighet att 
göra ljudupptagning, som kanske kan komma att återgivas i radio eller på 
annat offentligt sätt, innebär en ytterligare press på rättegångsdeltagarna. 
Riksåklagaren hävdar att pressens representanter inte bör få inta någon 
särställning och att man, för att slippa gränsdragningsproblem, borde införa 
ett ovillkorligt förbud mot ljudupptagning för allmänheten. Sveriges 
advokatsamfund skriver att det viktigaste störande momentet är den 
ytterligare psykiska belastning som en inspelning kan innebära. Det kan 
vara svårt att på ett balanserat och fullständigt sätt återge något om det man 
säger samtidigt blir inspelat. Samfundet uttrycker också en rädsla för att en 

                                                 
70 Prop. 1979/80:87, s. 10-11. 
71 JO 1992/93 s. 36. 
72 36 kap. 9 § st. 1 RB. 
73 Edelstam, a.a. s. 269. 
74 Prop. 1979/80:87, s. 7. 
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bandinspelning skall kunna användas i trakasseringssyfte och menar 
sammanfattningsvis att det både ur ett personligt hänseende och ur 
rättsäkerhetssynpunkt vore olyckligt att tillåta ljudupptagning av 
allmänheten.75

 
En minoritet i advokatsamfundets styrelse menade dock att majoriteten 
överdrev de negativa konsekvenserna av att tillåta ljudupptagning. 
Allmänhetens insyn i domstolsarbetet och därmed principen om offentlighet 
vid domstol, ansågs få gå före integritetsskyddsaspekterna. Den enda 
gången en inskränkning borde tillåtas var om det i det enskilda fallet förelåg 
en påtaglig risk att domstolsförhandlingen skulle störas. Med minoriteten i 
advokatsamfundet instämde också Sveriges domareförbund. De menade att 
det mot bakgrund av offentlighetsprincipen inte finns utrymme att förhindra 
en bandinspelning annat än om den stör förhandlingen eller innebär ett 
otillbörligt intrång i den. Att förbjuda en upptagning endast på grund av att 
någon anser sig plågsamt uppmärksammad borde enl. dem inte bli aktuellt. 
Visserligen, hävdade de, är det en ogynnsam effekt att ett vittne kan 
påverkas i sina uttalanden, men det är inte tillräckligt för ett förbud. En 
begränsning i rätten att göra bandupptagningar strider enl. domareförbundet 
mot offentlighetsprincipen och skulle kunna medföra minskad tilltro till 
domstolarnas strävan efter opartiskhet och saklighet. Även Pressens 
samarbetsnämnd agerade remissorgan och inte oväntat hävdade de att det är 
av vital betydelse för tilltron till det svenska rättsväsendet att 
offentlighetsprincipen kan tillämpas så långt möjligt och att en 
ljudupptagning borde ses som ett naturligt inslag vid varje 
domstolsförhandling.76

 
Vi kan alltså här tydligt se att det fanns delade meningar i fråga om ett 
förbud mot ljudupptagningar skulle införas eller inte. Slutligen blev det ju så 
att ett förbud gick igenom och lydelsen blev den som vi nu känner igen från 
5 kap. 9 § st. 1 RB. Det blev ju inte på något sätt ett ovillkorligt förbud, utan 
kan väl snarare liknas vid en sorts kompromiss på så sätt att det krävs ”men 
för utredningen”, för att man skall kunna införa ett förbud. 
 
Det huvudsakliga skälet till att man införde regeln, var alltså att det ansågs 
föreligga ett faktiskt behov av att kunna inskränka enskildas rätt att göra 
privata ljudupptagningar, i syfte att utredningen skulle bli bättre i den sak 
som var föremål för rättegången.77

 

4.2.1 Har förbudet avsedd effekt? 

Finns det någon möjlighet för massmedia att komma åt rättens egen 
inspelning av ett förhör med en rättegångsdeltagare, när ett 
ljudupptagningsförbud för annan meddelats enl. 5 kap. 9 § st. 1 RB? 

                                                 
75 Prop. 1979/80:87, s. 34-35. 
76 Prop. 1979/80:87, s. 36-37. 
77 JO 1992/93 s. 31. 
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Rättens ljudupptagningar sker främst i syfte att föra protokoll och registrera 
uppgifter och handlingar som skall registreras enl. 6 kap. RB. Av 6 kap. 6 § 
st. 1 RB framgår att berättelser som avges i bevissyfte skall tas upp genom 
ljudinspelning eller skrivas ned i den omfattningen berättelsen kan tänkas 
vara av betydelse i målet. Enligt 19 § st. 1 förordningen (1996:271) om mål 
och ärenden i allmän domstol är domstolen skyldig att på begäran av någon, 
utlämna en kopia av den bandinspelning som gjorts med stöd av 6 kap. 6 § 
st. 1 RB. Då har vi omedelbart hamnat i det läget att i de fall då rätten gör en 
egen upptagning (vilket sker i de allra flesta fall), kan allmänhet och 
massmedia begära ut en kopia av denna rättens egen ljudinspelning. Då kan 
man tänka sig att förbudet förlorar sin avsedda effekt. Den praktiska 
betydelsen ligger dock i tidsintervallet. En journalist som själv fått spela in 
en förhandling på band har också omedelbar förfoganderätt över materialet. 
I annat fall får han vänta på att inspelningen blir allmän handling och då 
också tillgänglig för alla.78 Enligt 15 § förordning (1996:271) om mål och 
ärenden i allmän domstol skall i fråga om protokoll det som sägs i 6 kap. 
RB gälla. 
  
Om vi till att börja med utgår från att anteckningarna görs i ett protokoll, är 
detta att anse som en handling enl. 2 kap. 3 § st. 1 TF, då den framställs i 
skrift. I andra meningen av samma stycke framgår att handlingen är allmän, 
då den förvaras hos myndighet och där anses upprättad. En sådan handling 
som här avses, är upprättad när den justerats eller färdigställts enl. 2 kap. 7 § 
st. 2 p. 3 TF. Innan ändringen av 6 kap. RB fanns en regel om protokolls 
justering, men sedermera har denna tagits bort och idag anses ett protokoll 
vara allmän handling först när det färdigställts. Detta innebär att en domstol 
inte behöver lämna ut en ljudupptagning direkt efter att ett förhör hållits.79 
Numera finns ett refererat hovrättsavgörande80 som har behandlat just denna 
fråga. Här hade Mikael Ö begärt att få ta del av förhören med tre angivna 
tidigare hörda vittnen i de delar tingsrätten inte fann att sekretess förelåg. 
Stockholms tingsrätt avslog hans begäran. Han överklagade till Svea 
hovrätt, som även de lämnade hans yrkande utan bifall. De uttalade att 
upptagningar av berättelser i form av bilagor, liksom bandupptagningar, är 
delar av protokollet. Innan ändringen av 6 kap. RB stod det att läsa i 
dåvarande 6 kap. 8 § RB, att huvudförhandlingsprotokoll skall erhålla 
slutlig avfattning innan förhandling avslutas. Hovrätten menade att 
protokollet från huvudförhandlingen skulle betraktas som en helhet, vilket 
färdigställts först efter förhandlingens slut. Enligt 2 kap. 7 § st. 2 p. 3 TF var 
protokollet i det aktuella målet därför inte att anse som upprättat, då det 
varken undertecknats eller justerats. Då kan det heller inte vara att anse som 
en allmän handling enl. 2 kap. 3 § st. 1 TF och behöver följaktligen inte 
heller lämnas ut. Trots att 6 kap. RB har ändrats sedan denna dom föll, finns 
inget som tyder på att domen inte skulle utgöra gällande rätt. 
 

                                                 
78 Edelstam, a.a. s. 254-255. 
79 Edelstam, a.a. s. 257. 
80 RH 1990:89 
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En handling kommer, då det inte längre finns något krav på justering, att 
anses upprättad i och med färdigställandet av protokollet efter att 
förhandlingen är slut.81 Allmän handling skall genast eller så fort det är 
möjligt lämnas ut på stället och utan avgift, så att den kan läsas, avlyssnas 
etc.82

 
Det finns inget som hindrar en domstol från att lämna ut en bandupptagning 
direkt efter ett förhör under förutsättning att uppgifterna i denna inte 
omfattas av sekretess.83 Mellan landets olika domstolar förekommer 
emellertid skillnader i hur snart de lämnar ut en bandkopia. De domare som 
vägrar att lämna ut en bandkopia direkt efter att förhör hållits, hämtar 
förmodligen stöd i det ovan nämnda hovrättsfallet RH 1990:89, där det 
fastslogs att rättens ljudinspelningar utgör en del av protokollet och således 
blir allmän handling först när hela protokollet färdigställts. Motsatsen till 
detta synsätt hittar vi hos de domstolar som väljer att lämna ut bandkopiorna 
så snart det är möjligt. De menar förmodligen att banden utgör en slutlig 
dokumentation som inte skall redigeras på ett sådant sätt som anteckningar 
kräver och att bandupptagningarna utgör en från protokollet fristående del. 
På detta sätt kan man jämställa denna del som med protokoll ”jämförliga 
anteckningar” och de anses upprättade när de ”på annat sätt färdigställts” 
enl. 2 kap. 7 § st. 2 p. 3 TF.84 Enligt motiven till de ursprungliga 
bestämmelserna, enl. vilka protokoll alltid skulle föras vid ett sammanträde, 
skulle det som tagits upp genom en ljudinspelning inte ingå i protokollet.85 
Även i ett tidigare rättsfall86, har detta fastslagits. Detta synsätt gynnar i hög 
grad journalister och andra representanter för media, vilket i förlängningen 
också kommer allmänheten tillhanda genom en snabbare och mer aktuell 
nyhetsrapportering. 
 
Hur massmedia sedan använder eventuella ljudupptagningar när de väl 
gjorts, kan rätten inte påverka. JO har uttalat att bestämmelsen i 5 kap. 9 § 
RB inte är så vid i sin omfattning att rätten på något sätt kan göra uttalanden 
om hur en ljudupptagning får användas.87 På vilket sätt massmedia använder 
gjorda ljudupptagningar blir helt upp till det massmediala normsystemet att 
reglera. 
  

4.2.2 Sanktioner 

Om någon bryter mot ett förbud avseende ljudupptagning som rätten 
meddelat, kan denne dömas till penningböter enl. 9 kap. 5 § RB. 

                                                 
81 Edelstam, a.a., s. 257. 
82 2 kap. 12 § st. 1 TF. 
83 JO 1992/93 s. 36. 
84 Edelstam, s. 259. 
85 Fitger, Peter, Rättegångsbalken, suppl. 31 - april 2000, Stockholm 1984. 
86 NJA II 1943 s. 74. 
87 JO 1992/93, s. 35. 
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Förarbetena till 5 kap. 9 § st. 1 RB, talar om att en överträdelse av förbudet 
också kan leda till utvisning ur rättssalen.88

 
Den regel som återfinns i 4 kap. 9 a § BrB, om olovlig avlyssning, avser 
endast det fall då en ljudupptagning görs vid ett sammanträde eller 
sammankomst dit allmänheten ej äger tillträde. Detta torde alltså innebära 
att endast i de fall då rätten förordnat om stängda dörrar, kan stadgandet bli 
aktuellt. 
 

4.3 Fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 § RB 

Den kanske allra mest kontroversiella inskränkningen är den som behandlar 
förbudet mot fotografering i rättssalen. I 5 kap. 9 § st. 1 RB står det 
nämligen att läsa att fotografi inte får tas i rättssalen. Detta förbud anses 
vara absolut och inga undantag medges. 
 

4.3.1 Bakgrunden till förbudet 

Innan nya RB trädde i kraft, fanns inget förbud mot fotografering i rättssalen 
under en förhandling. Förmodligen fanns, i ordförandens uppgifter att 
upprätthålla ordningen, också en möjlighet att i vart fall begränsa rätten till 
fotografering. Av de riksdagsprotokoll som förelåg vid tiden för behandling 
av förslag till ny RB, framgår det att möjligheten att ta fotografi i rättssalen 
utnyttjades förhållandevis flitigt av pressens företrädare. I mer 
uppmärksammade brottmål var det inte ovanligt att de inblandade 
personerna avbildades i tidningen ganska regelmässigt. I propositionen till 
ny rättegångsbalk föreslogs ett ovillkorligt förbud mot fotografering under 
pågående förhandling. Den motivering som framhölls av 
Processlagberedningen var att fotografering i rättssalen hade en i allmänhet 
störande inverkan på processen och att det även kunde medverka till att en 
tilltalad i brottmål blev utsatt för onödigt lidande. Att förbudet skulle vara 
ovillkorligt motiverades med att man på detta sätt skulle undgå ojämnheter i 
tillämpningen. Förslaget var mycket kontroversiellt redan på denna tiden 
och två reservationer framfördes till förslaget.89

Den ena av dessa reservationer gick ut på att man skulle villkora förbudet 
och istället borde ”fotografering eller teckning ej äga rum med mindre rätten 
fann det böra tillåtas”. De skäl som åberopades härför var att 
rättegångsfotografier kunde användas i folkbildningens tjänst, att rättens 
ordförande är den enda som borde bestämma i rättssalen och att ett liknande 
förbud skulle strida mot en allmän uppfattning, då fotografering tilläts på så 
många andra av livets områden. Den andra reservationen gick ut på ett 
fullständigt slopande av förbudet. Bland skälen som angavs för denna 
ståndpunkt återfanns argumentet att pressen själv visat återhållsamhet med 
att fotografera och publicera bilder av t.ex. unga brottslingar och att syftet 

                                                 
88 Prop. 1979/80:87, s. 11. 
89 Prop. 1979/80:87 s. 30. 
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bakom själva förbudet kunde kringgås genom att skicka in tecknare i 
rättssalen. Om man då förbjöd även detta kunde tecknarna rita ur minnet. 
Förslaget om fotograferingsförbud godtogs dock ändå, om än med knapp 
majoritet. I och med den hänvisning som återfinns i 16 § FPL, står det klart 
att förbudet även omfattar förhandling vid regeringsrätt, kammarrätt samt 
länsrätt.90

 
Regeln om förbud mot fotografering trädde sedermera i kraft i samband med 
RB av år 1948. Det var Processlagberedningens regelförslag från 1948 som 
låg till grund för förbudet och motiverades med att fotografering i rättssalen 
i allmänhet inverkar störande på förhandlingen och kan vara ägnad att 
utsätta den tilltalade för onödigt lidande.91

 

4.3.2 Närmare om förbudet 

I fråga om fotograferingsförbudet har DV ansett att nuvarande ordning skall 
bestå. De skäl som anförs för detta är att en fotografering regelmässigt är en 
så pass allvarlig integritetskränkning att offentlighetsintresset får stå 
tillbaka. Även utifrån ordningssynpunkt har detta ansetts lämpligt, då 
fotografering i allmänhet kräver ett visst aktivt handlande av fotografen. Det 
har inte ansetts föreligga något behov av att ändra den gällande regeln.92

 
Avseende förbudets omfattning kan man konstatera att det enl. paragrafens 
ordalydelse endast avser fotografering i rättssalen och vi kan ju allt som 
oftast se att TV-kamerorna fångar en för brott misstänkt person, på väg in 
eller ut ur rättssalen. 
 
Enligt uttalanden under förarbetena gäller bestämmelsen endast om man 
skulle vilja fotografera under pågående förhandling.93

 
Vid tiden före fotograferingsförbudets tillkomst fanns det inte speciellt 
många varianter att välja på, då fotografi skulle tas. Tekniken hade ju inte 
nått speciellt långt vid denna tidpunkt. Numera finns ett betydligt större 
antal sätt att fotografera på och metoderna har blivit väldigt förfinade. I 
förarbetena har förbudet tolkats på så sätt att det även ansetts omfatta 
elektronisk bildupptagning såsom vid inspelning för TV.94 Advokat Per E 
Samuelson har ifrågasatt denna tolkning av förbudet och han ställer sig 
frågande till att en domstol skulle vara bunden av ovannämnda 
förarbetsuttalande.95 Till detta återkommer jag i avsnittet om TV-sända 
rättegångar. 
 

                                                 
90 Prop. 1979/80:87 s. 31. 
91 SOU 1938:44 s. 113. 
92 Prop. 1979/80:87 s. 7. 
93 Prop. 1979/80:87, s. 5. 
94 Prop. 1979/80:87, s. 12. 
95 Samuelson, Per E, Kommentar till debatten mellan Olle Ekstedt och Maciej Zaremba i 
Juridisk Tidskrift, JT 1998/99, s. 493-494. 
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Med tanke på att lagstiftaren använt sig av ordet ”inspelning” i 
förarbetsuttalandet kanske det kan vara så att en åtskillnad mellan 
inspelning och direktsändning var avsedd. JO har dock uttalat, i samband 
med en diskussion om ljudupptagning, att en i TV direktsänd förhandling i 
vart fall ”inte skulle vara till mindre men för de intressen som 
fotograferingsförbudet är avsett att skydda än de vanliga formerna av 
fotografi”.96 I en departementspromemoria avseende ett lagstiftningsärende 
om användning av videoteknik i rättegångar, uttalade departementschefen 
att det inte är hans uppgift att skapa klarhet i den ”uppenbarligen 
komplicerade frågan” huruvida fotograferingsförbudet även omfattar 
direktsändning av ljud och bild från sessionssalen.97 Edelstam menar att de 
motsägelsefulla uttalanden som förekommit påkallar ett förtydligande i 
lagtexten. Ett sådant förslag har också lagts av justitiedepartementet, men 
detta har ännu inte lett till lagstiftning.98

 
Det måste dock, Edelstams och Samuelsons tvivel till trots, ligga till på det 
sättet att förbudet inbegriper direktsändning av bilder i TV. Detta har 
nämligen klargjorts av DV i en senare rapport99, och är det som allmänt 
åtföljs av landets domstolar och likaså av medierna. 
 
Nu ser alltså förbudet ut som det gör och i bästa fall, ur massmedias 
synvinkel, kan de få en glimt av den häktade när denne förs till eller från en 
förhandling. Nästa fråga som infinner sig känns ganska självklar. Vilka skäl 
finns för att behålla ett absolut förbud? 
 

4.3.2.1 Nödvändigheten av ett absolut fotograferingsförbud 
 
Av de uttalanden som förekommit i motiven kan man sluta sig till att 
anledningen till att förbudet en gång infördes, härrörde ur integritetsskäl i 
kombination med ordningsaspekter. Man ville skona den tilltalade från 
onödigt lidande och fotografering kunde inverka negativt och störande 
under förhandlingen. Vilka av de skäl som en gång anfördes är idag bärande 
när det gäller att avgöra om förbudet skall finnas kvar och vilken omfattning 
bör förbudet ha? 
 
Avseende DV:s argument att en bildupptagning skulle inverka störande på 
förhandlingen, kan invändas att man med dagens teknik har nått väldigt 
mycket längre än då propositionen skrevs och idag kan en sådan inspelning 
göras i stort sett helt ljudlös och väldigt lite störande. Detta argument har 
alltså tack vare teknikens framsteg blivit ganska överflödigt. Frågan bör 
dock ändå inte glömmas bort i det att en reglering kan vara nödvändig för 
att avgöra var i lokalen bilder skall få tas och var eventuella videokameror 
skall placeras för att göra så lite intrång som möjligt. 
 
                                                 
96 JO 1992/93, s. 34. 
97 Ds 1997:7, s. 208. 
98 Edelstam, a.a., s. 303. 
99 Domstolsverket, Domstolarna och massmedierna, Jönköping 1995, s. 22. 
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När DV övervägde gällande fotograferingsförbud tog det hänsyn till att det 
sedan den högljudda debatten under riksdagsbehandlingen, varit ganska 
lugnt kring förbudets vara eller icke vara. Det konstaterades att förbudet 
tycks vara väl känt och accepterat av de flesta. Av de olika myndigheter och 
personer som DV fått remissvar från, var det endast Sveriges Radio som 
ansett skäl finnas att överväga förändringar eller att avskaffa förbudet. DV 
framhöll vidare möjligheten att genom teckningar återge situationer från 
rättssalen. Detta förfarande utnyttjas frekvent och allmänheten torde 
uppfatta teckningar som det naturliga sättet att i tidningar och TV illustrera 
en rättegång.100 Sveriges Radio hade som remissinstans invändningar mot 
detta resonemang och menade att det var just frånvaron av möjligheten att 
fotografera och/eller filma som ledde till att bl.a. TV tvingades att tillgripa 
teckningar. Sannolikheten talade enl. dem, för att allmänheten skulle 
uppfattat fotografier och filmer från rättegångar som minst lika naturliga 
illustrationer till rättegångsreferaten.101

 
Dessa uttalanden gjordes runt 1979-80 och mycket har hänt sedan dess. 
Uttalandena måste ses mot denna bakgrund och fram till dagens situation 
har en hel del personer uttalat sig i frågan, som idag får anses ganska 
omdebatterad. Några av dessa personer är Edelstam och Matthias Baier, 
doktorand vid Uppsala universitet. Det har också förts en livlig debatt på 
andra håll i samhället. 
 
Medlemmar ur den svenska domarkåren har framfört sina åsikter i ämnet 
och Krister Thelin är en av dessa. I en artikel i JT tar han upp frågan om 
mediernas intresse eller ointresse av rättsfrågor. Han menar att en ökad 
insyn i straffprocessen förmodligen skulle skapa större förståelse för varför 
det formella regelverket och dess gränser har den utformning den har. Enligt 
honom skulle kriminaljournalistiken vinna på ökad kunskap om detta och 
han säger: ”televiserade rättegångar och frimodigare domare kan bidra till 
en bättre tingens ordning”. I artikelns slutsatser kommer Thelin bland annat 
fram till att offentlighetsinslaget förstärks genom att man upphäver 
fotografiförbudet och att TV-sända rättegångar kan bli en realitet. Detta, i 
samverkan med andra åtgärder bidrar enl. honom till att kvaliteten på de 
svenska domstolarna ökar.102  
 
Att allmänheten skulle uppfatta det som naturligt att en 
rättegångsförhandling återges i form av teckningar kanske inte heller är en 
helt korrekt observation. Detta främst med tanke på att TV idag är det 
naturliga mediet och har en väldig genomslagskraft (även Internet har 
givetvis nått en framskjutande position).103

 
DV har framhållit att fotografering är mer kränkande och mer påtagligt än 
en ljudupptagning. Det skriver att ”trots att ett referat kan vara fylligt och 

                                                 
100 Prop. 1979/80:87, s. 56-57. 
101 Prop. 1979/80:87, s. 91. 
102 Thelin, Krister, Kvalitet i dömandet, JT 1998/99, s. 761-763. 
103 Edelstam, a.a., s. 314. 
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detaljerat känner sig personen inte så utlämnad däri som då en notis 
illustreras med hans porträtt taget vid den händelse som refereras”. Själva 
fotograferingen borde uppfattas som mer påträngande än en ljudupptagning, 
då den inspelade inte lika intensivt borde känna att det är just han/hon som 
är föremål för registreringen.104

 
Edelstam menar att det kan ligga något i att en tilltalad uppfattar en 
fotografering som mer påträngande än en ljudupptagning, men att detta inte 
bör vara något som medför ett totalförbud. Det borde enl. honom vara rätten 
som skall ta ställning till om en bildupptagning medför alltför stora 
olägenheter och på så sätt blir till men för utredningen. Att en fotografering 
i andra avseenden kan uppfattas som kränkande av den tilltalade, menar 
Edelstam vara en aspekt som bäst bör skötas genom det massmediala 
normsystemet, vilket redogjorts för tidigare. För svensk rätts del anser 
Edelstam det bästa vara att en huvudregel borde gälla som medförde förbud 
mot fotografering, men att detta inte var absolut på något sätt och att dispens 
kunde meddelas av rätten. På detta sätt hade man kanske undsluppit oseriösa 
privatpersoners fotografering och istället hade tillstånd kunnat ges till 
seriösa medieföretag och därmed hade man kunnat antaga att 
bildhanteringen skulle ha skötts på ett bra sätt. Vid själva 
tillståndsgivningen hade rätten också haft den möjligheten att kunna förena 
tillståndet med vissa krav på antal kameror, placering etc.105 På detta sätt 
kommer man dock inte runt själva integritetsaspekten på ett helt 
tillfredsställande sätt, eftersom kameran är i rättssalen, oavsett vem som 
håller i den och den tilltalade kan känna samma obehag, även om det är ett 
medieföretag eller en tidning som tar bilder. Kanske kan obehaget kännas 
ännu mer i denna situation, än om en privatperson hade fotograferat, då den 
tilltalade vet att bilderna på kort tid kommer att vara tillgängliga i hela 
Sverige. Till denna problematik återkommer jag i avsnittet som behandlar 
TV-sända rättegångar. 
 

4.3.3 Sanktioner 

Om man bryter mot fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 § RB återfinns 
sanktionen i 9 kap. 5 § RB och utgörs av penningböter. Någon rätt att 
förverka utrustning som använts i strid med förbudet finns inte eftersom ett 
förverkande i enlighet med 36 kap. BrB, förutsätter att det rör sig om ett 
brottsbalksbrott enl. 36 kap 1 och 2 §§ BrB.106 RÅ har ifrågasatt om inte en 
förverkanderegel borde införas i 9 kap. RB, med hänsyn tagen till att det 
inte går att förhindra att en bild som tagits i strid med förbudet utnyttjas för 
publicering.107

 

                                                 
104 Prop. 1979/80:87, s. 57. 
105 Edelstam, a.a., s. 315-316. 
106 Edelstam, a.a., s. 306. 
107 Prop. 1979/80:87, s. 67. 
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En sådan förverkanderegel skulle kunna vara på sin plats, eftersom 
penningböter maximalt kan uppgå till tvåtusen kronor108 och man kan tänka 
sig att ett medieföretag är villigt att betala mer än så för en bra bild av en 
misstänkt person. Dessa böter skulle kunna ses som en utgift för 
inkomsternas förvärvande. Om någon stör förhandlingen får denne utvisas 
av rättens ordförande enl. 5 kap. 9 § st. 1 RB. Att fotografera i strid med ett 
förbud borde kunna uppfattas som störande och därför leda till utvisning. 
Tränger sig exempelvis en journalist in i rättssalen igen, finns möjlighet att 
omedelbart förordna om häktning så länge sammanträdet varar, dock 
maximalt tre dagar enl. 5 kap. 9 § st. 2 RB.109

 
En särskilt påträngande fotografering har av departementschefen ansetts 
kunna inrymmas under den straffbestämmelse som behandlar ofredande i 4 
kap. 7 § BrB.110

                                                 
108 25 kap. 3 § BrB. 
109 Edelstam, a.a., s. 307-308. 
110 Prop. 1979/80:87 s. 28. 
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5 Massmedias bevakning 
Massmedia har en oerhörd inverkan på allmänheten avseende meddelade 
domar och beslut från domstolarna runt om i landet. Många gånger, för att 
inte säga så gott som alltid, är massmediernas bevakning den enda länken 
mellan domstolarna och den stora allmänheten. Här kan de läsa 
rättsfallsreferat och här kan de bilda sig en egen uppfattning om hur något 
gått tillväga. Det som oftast tilldrar sig störst uppmärksamhet i medierna 
avseende domstolsarbetet är antingen då ett riktigt grovt våldsbrott inträffat, 
eller när någon kändis eller ”höjdare” inom t.ex. näringslivet gjort ett 
snedsteg som betecknas vara brottsligt. Inte sällan ”gottar” sig medierna i 
andras olyckor och skriver spaltmeter efter spaltmeter om olika händelser. 
Naturligtvis är det bra att massmedia rapporterar från olika rättegångar och 
från olika händelser som inträffar i våra domstolar dagligen. Utan denna 
rapportering hade gemene man stått sig slätt, avseende information om vad 
som sker i våra domstolar. Det får dock inte vara så att rapporteringen blir 
slentrianmässig och skev. I och med att massmedia har den genomslagskraft 
den har, är det extra viktigt att rapporteringen är så korrekt och saklig som 
möjligt. 
 
Tidigare i uppsatsen har jag redogjort för de spelregler som massmedia 
måste hålla sig till och det regelverk som omgärdar medierna. Nu kommer 
jag att föra fram det sätt på vilket media sköter sin rapportering och vilken 
växelverkan som finns dels mellan domstolar och massmedia, dels mellan 
massmedia och allmänhet. 
 

5.1 Domstolsvärlden och massmedia 

Under denna rubrik måste först konstateras att det är mycket angeläget att 
allmänhetens förtroende för domstolarna bibehålls och utvecklas. Först och 
främst krävs det naturligtvis en hög kvalitet i dömandet. Utöver detta är det 
oerhört viktigt att det som sker i våra domstolar återges och återspeglas på 
ett riktigt och rättvisande sätt. Detta ansvar åvilar både domstolarna och 
massmedierna. Massmedierna är ju ofta informationslänken mellan 
domstolsvärlden och allmänheten. Det måste också anses mycket angeläget 
att domstolarna har en god beredskap i att hantera massmedierna, då dessa 
har en så pass avgörande betydelse i den allmänna opinionsbildningen i 
samhället. Sådan beredskap får anses innefatta bra kännedom om hur 
medierna fungerar, samt hur domstolarna bör agera när de är i kontakt med 
media.111

 
Offentlighet vid landets domstolar innebär som sagt att man har rätt att 
närvara vid rättegångsförhandlingar. Det är dock så att väldigt få människor 
har tid och möjlighet att vara närvarande vid en förhandling och därför blir 

                                                 
111 Domstolsverket, a.a., s. 3. 
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det till syvende och sist så att massmedia blir en allmänhetens representant i 
våra domstolar och också presenterar det som där sker. Detta leder till att 
det blir media som avgör vilken bild en läsare, lyssnare eller tittare skall 
komma att få.112 Att media på detta sätt förmedlar brottsrapporteringen 
kallas för medelbar offentlighet och är betydligt viktigare ur 
informationssynpunkt för allmänheten, än den omedelbara offentlighet som 
möjliggör att man personligen har rätt att komma till domstolen för att ta del 
av ett pågående mål eller en pågående förhandling. Till detta återkommer 
jag nedan i avsnitt 5.3. 
 
Som ovan sades är det självklart så att vissa mål, i större utsträckning än 
andra, blir föremål för en mer intensiv mediebevakning. Tydligast blir 
kanske detta när det handlar om stora brottmål avseende grova brott och 
skuldfrågan kan anses tveksam. Det särskilda intresse som väcks av dessa 
mål är säkerligen beroende av spänning och ovisshet kring målets 
upplösning, men även till en del av sensationslystnad.113 Det är följaktligen 
här som domstolen måste agera professionellt och verkligen hantera 
situationen efter yttersta förmåga, i mötet med företrädare för olika 
massmedier. 
 

5.1.1 Domstolens möte med massmedia 

Med utgångspunkt i de mer spektakulära målen bör man fråga sig hur en 
domstol skall möta medierna och på bästa sätt agera för att undvika de 
eventuella missförstånd som kan uppstå från tid till annan? 
 
Till en början kan man konstatera att det är bra att domare deltar i den 
allmänna debatten och på så sätt gör denna mer allsidig och bättre belyst. 
Det är dock väldigt viktigt att domstolarna har den relevanta kunskapen om 
när en artikel senast måste lämnas in för att man ska hinna få med den i 
morgontidningen samt kunskap om liknande sådana inslag i medievärlden. 
Vidare är det av vikt att domstolarna har en viss beredskap för att kunna 
hantera oförutsedda situationer. Som tjänsteman vid domstolen bör man ha 
klart för sig i vilken egenskap man utfrågas. Det kan ju vara som expert, 
beslutsfattare, som första bästa eller kanske bara för att journalisten vill ha 
lite bakgrundsinformation. Genom denna vetskap kan man hantera 
situationen på ett bättre och smidigare sätt. Det är också så att varken en 
överordnad eller en journalist kan tvinga någon att medverka i en intervju, 
men självklart kan det vara så att den möjlighet man har att påverka ett 
inslag försvinner, om man inte ställer upp.114  
 
Om vi vänder på problematiken kan man ju även diskutera det motsatta 
förhållandet; nämligen hur journalisterna kan bli bättre på att möta 
domstolarna och bli bättre i sin rapportering. Detta är något jag återkommer 
                                                 
112 Olsson, Hanna, Catrine och rättvisan, Stockholm 1990, s. 131. 
113 Gregow, Torkel, Domare och massmedia – Några reflexioner i anledning av vissa nyare 
tendenser, Lund 1988, s. 5. 
114 Domstolsverket, a.a., s. 38-39. 
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till senare i arbetet under de avsnitt som behandlar brottsrapportering och 
påverkan på domstolarna, men det kan ändå vara på sin plats att kort 
kommentera saken här. 
 
Dåvarande hovrättspresidenten Carl-Axel Petri har under ett s.k. Scanticon-
möte påpekat att ett bra rättssamhälle måste ha en fri press och en fri debatt, 
men att det är minst lika viktigt att ha välutbildade journalister och att dessa 
tillämpar ”fair play”. Advokat Göran Luterkort redovisade vid samma 
tillfälle vilka ”svaga länkar” han tyckte man kunde återfinna hos vissa 
journalister. Han påpekade att rubrikerna ofta sätts av någon annan än den 
som skrivit artikeln, eftersom rubriksättningen styrs av de kommersiella 
intressena. Han menade att dagens journalist ”intervjuar fram” 
informationen, då han/hon enl. Luterkort är för lat för att läsa skriftligt 
material. Detta förfarande kan leda till summariska och felaktiga 
skildringar. Vidare följer journalisten ofta bara upptakten i en muntlig 
förhandling, då denne enl. egen utsago inte hinner mer och följden av detta 
blir att referaten stympas. Avslutningsvis kommenterar Luterkort att 
påverkande journalistik inte bör förekomma i ett rättegångsreferat, utan att 
det istället hör hemma på ledarplats.115

 
Detta kan alltså vara några av de sätt som en journalist kan förbättra sig på 
och förändra. Detta är ju bara ett ytterst litet axplock av det som dryftats i 
denna debatt, men kan ändå ge en liten fingervisning om hur journalister 
uppfattas av dem som dagligen håller på med juridik på olika sätt och vilka 
förbättringar som skulle uppskattas. 
 

5.1.1.1 Informationsansvaret 
 
Av förvaltningslagens 4 §, kan man utläsa att alla myndigheter har ett 
informationsansvar och således gäller detta även domstolarna. De ska lämna 
sådan upplysning och vägledning till enskilda som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen som skall lämnas ställs i relation till frågans 
art, den enskildes behov och myndighetens verksamhet. Enligt samma 
paragraf skall frågor från enskilda besvaras så snart som möjligt och 
domstolen skall också ta emot besök och telefonsamtal från privatpersoner, 
5 § förvaltningslagen. 
 
Av verksförordningen (1995:1322) kan man utläsa i 7 § att domstolens chef 
har ett åliggande som innebär att allmänhetens och andras kontakter med 
domstolen skall underlättas genom god service och tillgänglighet samt 
genom att relevant information lämnas. Vidare skall ett begripligt språk 
användas i de skrivelser och beslut som avfattas. DV har tolkat detta som att 
man från domstolens sida skall ha en öppen och serviceinriktad attityd i 
frågor som rör information om vad som skall hända i ett mål, hur 
domstolens sammansättning skall se ut och vad vissa termer och lagregler 

                                                 
115 Pokorny, Marianne, En domares syn: Rättsmedvetandet sällan i fas med lagen, 
Advokaten nr 7/1992, s. 340. 
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betyder. DV menar att en öppen inställning och en bra förberedelse kan ge 
domstolen arbetsro vid handläggningen av ett uppmärksammat mål.116

 
Detta är vad man kan kalla det allmänna informationsansvar, som åligger 
alla myndigheter. I det domstolsspecifika fallet är det på sin plats att 
diskutera lite kring om och hur domare skall kommentera sina egna domar, 
efter det att de avkunnats. 
 

5.1.1.2 Domares kommentering av egna domslut 
 
Om en domare bör kommentera sina egna domar eller inte finns det mycket 
meningsskiljaktigheter kring. DV höll ett chefsseminarium i mars 1986 och 
då menade majoriteten av deltagarna att domskälen skulle framgå av domen 
och inte diskuteras enskilt av domaren som avkunnat den. På våren 1988 
anordnades en ”hearing” av justitiedepartementet som gällde förtroendet för 
domstolarna. I ett par av de inkomna inläggen gavs en ganska fri syn på 
domares möjlighet att kommentera, medan andra inlägg var något 
försiktigare.117 Samma år uttalade sig advokat Bertil Södermark i frågan. 
Apropå den gamla svenska regeln att ”dom ej bör kväljas”118, dvs. att en 
dom som vunnit laga kraft ej skulle kritiseras eller dryftas i efterhand, 
menade Södermark att man nu måste företa en omvärdering. ”Domarna 
måste kliva ned ur elfenbenstornen” yttrade Södermark och menade att en 
domare mycket väl kan kommentera sina egna domar offentligt.119

 
Av 12 kap. 5 § SekrL framgår att en domare är tvungen att följa sekretessen 
avseende vad som förekommit vid överläggningen. Han får alltså inte 
kommentera detta enligt lag. Om han ändå skulle göra detta, är det straffbart 
enl. 20 kap. 3 § BrB, som brott mot tystnadsplikt. Såsom redogjorts för 
tidigare i arbetet gäller inte heller meddelarfriheten i detta fall; 16 kap. 1 § 
p. 3 SekrL. Ett uttalande under pågående rättegång kring någonting som har 
relevans för rättegången, kan innebära att domaren blir jävig enl. 4 kap. 13 § 
p. 9 RB.  
 
Förutom dessa två fall finns inget rättsligt hinder mot att uttala sig. Det kan 
ju dock vara mer eller mindre på sin plats att så sker.120

 
Bakom de flesta domslut står fler än bara en domare. Då kan det anses 
olämpligt att en av dessa tar på sig rollen som representant för gruppen, 
både för övriga domare och nämndemän. För att kunna göra detta bör han 
eller hon ha alldeles klart för sig att de andra är beredda att ställa upp på 
hans/hennes uttalanden.121 En annan sak är att domaren både kan och ibland 
också bör, uttala sig för att förklara vissa av de regler som ligger till grund 

                                                 
116 Domstolsverket a.a. s. 26. 
117 Domstolsverket a.a. s. 27. 
118 Se s. 47 nedan.  
119 Hallert, Kerstin, Månadsjournalen 1/88, s. 56. 
120 Domstolsverket a.a. s. 27. 
121 Domstolsverket a.a. s. 28. 
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för arbetet i domstolen, eller också att med enklare ord förklara vad domen 
innebär. Detta blir ungefär som att utfärda en presskommuniké.122

 
Det är nuförtiden ganska vanligt att domslut kritiseras gång efter annan och 
kritiken brukar inte alltid vara mild. Om då kritiken tillåts att upprepas utan 
att någon säger emot, kan den situationen inträffa, att kritiken enbart på 
denna grund uppfattas som befogad. DV menar att det inte kan vara fel av 
en domare att i ett sådant läge försvara domen mot oberättigad kritik och att 
göra de invändningar som krävs. Det handlar alltså om att domare i vart fall 
bör uttala sig i de situationer där det handlar om rena missuppfattningar från 
massmedias sida och där dessa missuppfattningar fått felaktiga och för stora 
proportioner.123  
 
Gustaf Lagerbjelke, före detta domare, har gett sin syn på saken och enl. 
hans mening bör en dom, och då särskilt en dom i ett uppmärksammat mål, 
vara så pass utförligt skriven att ingen oklarhet skall råda om vad domstolen 
lagt till grund för sin bedömning. Å andra sidan skall domen heller inte vara 
skriven som en seminarieuppsats. Lagerbjelke anser det vara helt felaktigt 
av en domare, att gå in på sådana förhållanden som inte kan återfinnas i 
domen eller i en skiljaktig mening. Detta skulle i sådana fall innebära att 
oredovisade domskäl varit en del av motiveringen till domen och att de 
endast blivit kända av en slump, nämligen genom en näsvis journalists 
frågor.124  
 
Frågan huruvida det är lämpligt att kommentera egna domar kan ses på 
olika sätt. Man kan hävda att det är en bra och lämplig ordning att domare 
rycker ut och försvarar sina domar och beslut mot sådan kritik som de anser 
oberättigad. Ytterst handlar det om allmänhetens förtroende för domstolar 
och rättsväsende. Det måste väl också ligga ett egenintresse för 
domstolarnas ledamöter att inte bli utsatta för orättvis kritik, grundad på 
missuppfattningar. Vidare är det så att de domare som dömt i målen 
naturligtvis är de som är bäst insatta i dem och deras medverkan kan ju leda 
till att den allmänna debatt som förs blir mer allsidigt belyst.125

 
Med några av dessa fördelar i bakhuvudet kan man ju fråga sig varför 
domare traditionellt iakttagit tystnad rörande domslut i vilka de medverkat. 
 
Enligt Torkel Gregow, f.d. ordförande i HD, kan flera skäl åberopas för det 
olämpliga i att domare kommenterar sina egna domar. Till att börja med 
menar Gregow att tillämpning av lagar och författningar, i mål mellan parter 
med motsatta intressen, ofta innefattar känsliga frågor och svåra 
bedömningar. En rättskipande uppgift som denna, kräver enl. Gregow 
strikta former och lämpar sig inte för offentliga uttalanden.126 Gregows 
                                                 
122 Lagerbjelke, Gustaf, Självständig under lagarna – Essäer om domarrollen, Stockholm 
1996, s. 176-177. 
123 Domstolsverket, a.a., s. 28. 
124 Lagerbjelke, a.a., s. 176. 
125 Gregow, a.a., s. 10. 
126 Gregow, a.a., s. 13. 
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nästa argument går ut på att domskälen skall vara så utförliga att 
klarläggande uttalanden angående en meddelad dom inte skall behöva göras, 
om denna varit tillräckligt tydlig från början. Vidare menar Gregow att efter 
doms meddelande, har domstolen skilt saken ifrån sig och därmed bör också 
sista ordet vara sagt. Det är parterna som skall ta ställning till huruvida de 
vill överklaga och det är även de som skall klargöra om förutsättningar för 
resning finns. Han skriver också att det finns ett stort antal bestämmelser 
som reglerar behandlingen av ett mål vid domstol. Dessa bestämmelser 
reglerar dels själva förfarandet och dels målets avgörande på ett ingående 
sätt. Då anser Gregow det fel att en domare efter måls avgörande kan ”kasta 
loss och tala mer eller mindre fritt om saken”. Gregow konstaterar helt 
riktigt att en domstol innehar en viss förtroendeställning gentemot parterna i 
ett mål och att det därför knappast är förförenligt med domstolens ställning 
att domaren aktivt medverkar till att förhållanden i ett mål kommer till 
allmän kännedom. Detta gäller särskilt sådana omständigheter som kan tjäna 
till att identifiera parterna. Även i övrigt menar Gregow att det finns ett visst 
egenvärde i att inte söka publicitet i konkreta mål. Han menar att det inger 
en viss respekt att domare förhåller sig tillbakadragna och låter avgörandena 
tala för sig själva. Rättskipning skall enl. Gregow ske i rättssalar och 
överläggningsrum och inte i tidningsspalterna. Vidare anser Gregow att det i 
princip innebär att man försvarar en dom man varit med om att avkunna, om 
man uttalar sig om den. Antag att det i det offentliga rummet åberopas vissa 
nya omständigheter eller rättsliga argument som inte beaktats vid 
avgörandet. Hur skall då domaren agera om han väljer att kommentera 
domen? Antingen kan han erkänna att han skulle ha dömt på ett annat sätt 
med vetskap om omständigheterna eller kan han till det yttersta försvara den 
dom han varit med om att avkunna. Bådadera kan medföra märkliga resultat 
och leda till ett minskat förtroende för domstolarna på sikt. Gregow anser att 
botemedlet i båda fallen blir att låta domen tala för sig själv.127  
 
För allmänhetens del handlar kvalitet i dömandet i första hand ofta om att 
domstolen skall avge fällande domar i brottmål. Straffprocessen har kommit 
i fokus genom fall som Lindome, Klippan och Södertälje. Denna generella 
uppfattning ställer höga krav på en god pedagogisk förmåga, både i 
domstolen och i världen utanför. Man skall dock hålla i minnet att det inte 
är domstolens uppgift att maximera antalet fällande domar. Detta bygger på 
att vi i Sverige har en kontradiktorisk process. Om då polis och åklagare 
”misslyckats” och inte på rätt sätt utfört statens talan i ett brottmål, är det 
inte upp till domstolen att försöka läka det som eventuellt brustit. Detta är 
också kärnan i den pedagogiska uppgift som domstolarna och massmedia 
har. Vissa uppmärksammade avgöranden har av allmänheten och även av 
medierna ansetts inte vara ”rättvisa”. Medierna är i detta avseende uttolkare 
av det allmänna rättsmedvetandet. Enligt Thelin hade ökad insyn i 
straffprocessen förmodligen också ökat förståelsen för det formella 
regelverket och gränserna för dessa. Detta kräver att domarna öppnar både 
rättssalarna och sig själva i ökad utsträckning. Det går enl. Thelin att 
kommentera och förklara utan att överskrida gränser och lägga till domskäl. 
                                                 
127 Gregow, a.a., s. 14. 
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Han efterlyser en domare som i TV eller tidningar återkommande klargör 
rättsligt relevanta fakta och principer istället för att detta skall göras av ”de 
advokater och docenter som nu finns i reportrarnas kartotek”. Det behöver 
nödvändigtvis inte vara HD:s ordförande.128

 
Ett fördelaktigt sätt att åtminstone delvis komma runt problematiken kan 
vara att utse en speciell kontaktperson för press och övrig media, som är 
anställd vid domstolen, men som inte tagit befattning med målet.129 Detta 
har förekommit i vissa av de större domstolarna och även utomlands, t.ex. i 
Tyskland. En kontaktperson av detta slag varken förklarar eller 
kommenterar domarna som sådana, utan lämnar enbart upplysningar om 
handläggningen av målet.130

 
Om det föreligger ett behov av att få förklaringar kopplade till själva 
avgörandet, bör detta i första hand ersättas med att domskälen blir bättre, 
tydligare och mer utförliga. Man kan också tänka sig en ordning med en 
utomstående juridiskt sakkunnig, såsom en rättsvetenskapsman eller en 
åklagare. Dennes roll blir då att kommentera ett avgörande och hjälpa 
allmänheten att förstå det. Ett problem med detta skulle kunna vara den 
svårighet som kan föreligga för en oberoende person att på ett korrekt och 
rättvisande sätt kommentera någon annans dom. Det är nog ofta så att 
många skulle vilja ha längre tid på sig för att analysera ett dagsaktuellt 
avgörande, innan en kommentar lämnas. Inkluderas denna tid är risken stor 
att nyhetsvärdet går upp i rök. Ett tredje sätt att hantera saken skulle kunna 
vara att ge ut ett pressmeddelande till massmedia. Detta kan underlätta 
förståelsen för ett avgörande och kan också förberedas, vilket i motsats till 
en muntlig kommentar då kan bli mer genomtänkt. En nackdel kan vara att 
det kommer att utgöra en kortversion av domen, vilket kan medföra att vissa 
viktiga bitar eventuellt kan falla ifrån, p.g.a. utrymmesbrist. I fall av stort 
medieintresse är det förmodligen både ur allmänhetens och massmedias 
perspektiv bäst att lägga ut både avgörande och pressmeddelande på 
Internet, så att det blir mer lättillgängligt för alla.131

  

5.2 Den massmediala rättstillämpningen 

I dagens journalistik finns det olika karakteristiska drag i förhållande till 
rättstillämpningen och rättssystemet. Det handlar om rättslig kritik, rättsliga 
bedömningar av enskilda händelser samt att man från journalisthåll på olika 
sätt försöker vinna inflytande över domstolarnas rättstillämpning. En del av 
den fria journalistiken består just i, att i stort som smått rikta kritik mot 
rättstillämpningen och rättssystemet samt belysa olika samhällsförhållanden 
och de missförhållanden däri, som från gång till annan förekommer. Under 
en längre tid har det dock varit så, att kritiken på det rättsliga området har 
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129 Gregow, a.a., s. 15.  
130 Edelstam, a.a., s. 442. 
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fått stå tillbaka för den politiska kritiken, som i mycket större utsträckning 
varit den allmänt förekommande. Det är ju så med alla snävare 
samhällsområden att det behövs specialkunskap för att kunna ge en god och 
rättvisande återspegling. Rättsområdet har ibland jämförts med sportens 
värld, där en sportjournalist utan att vara mycket insatt i ett stort antal olika 
sporter, inte hade blivit kvar länge på en tidnings sportredaktion. Detsamma 
kan sägas om ekonomi, teknik och historia. Det rättsliga området utgör inget 
undantag, utan är tvärtom väldigt komplext och erbjuder en hel del problem, 
både moraliska och juridiska. Då fordras en ganska omfattande kunskap och 
även träning, för att överhuvudtaget kunna behärska bara en liten del av det. 
I den journalistik som idag utövas, kan det ibland framstå som att 
journalisterna ser rättstillämpningen endast som en gren eller del av 
samhällets maktutövning och att man härvidlag använder samma metoder 
som man arbetar med i den allmänpolitiska kritiken. Om man då inte 
besitter dessa nödvändiga kunskaper, har det ibland förekommit att 
journalister rakt av hänvisat till det allmänna rättsmedvetandet som någon 
sorts sekundär rättskälla.132

 
Ur legitimitetssynpunkt kan rättsrapportering ofta vara kontraproduktiv och 
på så sätt skapa misstro mot rättsväsendet, genom att rapporteringen är 
felaktig eller osaklig.133 Så länge den förekommande publiciteten inskränker 
sig till att endast redovisa och förklara det som försiggått i rättegången finns 
ingen anledning till erinran. Det har t.o.m. talats om en moralisk skyldighet 
att förklara det som sker. Cars vidhåller uppfattningen att en domare inte 
bör gömma sig i sitt juridiska elfenbenstorn utan att ta in några journalister 
där. Denna uppfattning har även advokat Södermark redogjort för.134 Den 
kunskapsnivå som svenska journalister besitter har förvisso stigit de senaste 
åren, men de kan knappast anses vara experter. Det är endast 
storstadsmedierna som har råd att anlita specialister i någon större 
utsträckning och detta är en av anledningarna till att de olika aktörerna i 
rättegången bör ställa upp och dela med sig av den sakkunskap de innehar. 
De skall naturligtvis inte medverka till att själva processen förs i medierna 
eller göra uttalanden om hur processmaterial och rättegångsdeltagare skall 
bedömas, men en saklig och rättvisande rapportering förutsätter sannolikt 
deras medverkan i debatten.135

 
Publicitet kring och spekulationer om vem som är skyldig till ett brott kan 
naturligtvis få långtgående konsekvenser, men det är när pressen börjar 
värdera framlagd bevisning, lägga fram egen bevisning eller spekulera om 
hur målet kommer att dömas som det kan bli riktigt allvarligt. Sådant 
förfarande kan bidra till att hos allmänheten grundlägga en viss uppfattning 
om den misstänktes skuld, något som kan vara förrädiskt, då den slutliga 

                                                 
132 Ekstedt, Olle, Journalismen och rätten, JT 1997/98, s. 1002-1003. 
133 Axberger, Hans-Gunnar, Processens offentlighet – värn eller hinder?, inlägg vid 
Nordiska Juristmötet i Helsingfors 2003, s. 99. 
134 Se s. 42 ovan. 
135 Cars, Thorsten, Festskrift till Ulla Jacobsson, Stockholm 1991, s. 60. 
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utgången av ett mål inte alltid kan rätta till en från början felaktig 
uppfattning.136

 
Att endast bevaka en rättegång och återge referat skall alltså ses som en sak 
och att rikta kritik mot enskilda domslut måste ses som en helt annan. Förr i 
tiden ansågs det inte vara på sin plats att kritisera en dom som vunnit laga 
kraft. Man brukade då tala om att det var olämpligt att ”kvälja dom”. I första 
hand var naturligtvis detta förbud riktat till den som varit part i målet och 
förlorat, men även till ombud och försvarare. Anledningen till detta synsätt 
har förmodligen sin grund i det faktum att en domstolsprövning skulle (och 
fortfarande skall) utgöra en så allsidig och ingående prövning som 
överhuvudtaget var möjlig. Hade domstolen en gång sagt sitt, skulle man 
nöja sig med detta och ej rikta kritik i efterhand. Ett ytterligare skäl till detta 
synsätt var säkert det faktum att man gjorde ett antagande att domstolen, av 
vad som förevarit i målet, kommit fram till det materiellt riktiga och då 
förelåg inget behov av kritik.137

 
Nuförtiden är synen något annorlunda. Särskilt bevisprövningen i brottmål 
är något som ifrågasätts av massmedia, men detta sker även avseende den 
rättsliga bedömningen. Det är alltså idag vanligt att såväl parter som 
dagspress och annan media, på eget bevåg, kritiserar ett avgörande 
offentligt. Det är alls inte fel att domstolars avgöranden och andra beslut på 
detta sätt tar sig ut i det offentliga rummet och blir föremål för debatt. 
Tvärtom är det snarare angeläget att ett fritt meningsutbyte kan äga rum. 
Man skall dock ha i åtanke att det ibland kan vara så att kritiken som 
framförs är obefogad och att den inte helt sällan bygger på grundläggande 
missförstånd. Icke-juristen kan ha svårt att sätta sig in i den rättsliga 
problematiken och därmed anta att ledamöterna inte har någon lagreglering 
att rätta sig efter. Den tillämpliga lagen måste naturligtvis följas och 
ledamöterna i domstolen kan inte döma efter vad de själva anser vara 
lämpligt. Att de flesta journalister inte är juridiskt skolade bidrar med all 
säkerhet till att det ibland förekommer direkta sakfel i rapporteringen.138

 
De gånger tidningar gör konkreta rättsliga uttalanden i enskilda fall, utför de 
en sorts rättstillämpning, åtminstone analogivis. Pressen brukar ju ibland 
kallas ”den tredje statsmakten” och detta synsätt passar ganska bra ihop med 
att de utför sådan rättstillämpning. Man kan även jämföra domstolarnas 
rättstillämpning med den som sker i media. Varje dag ser vi exempel på att 
media utför rättstillämpande uppgifter. På olika sätt tar de ställning i 
rättsliga ärenden som anses vara värda massmedial uppmärksamhet. De 
olika personer som misstänks vara inblandade i diverse oegentligheter 
behandlas utifrån pressens tycke och smak, dvs. utifrån de ståndpunkter som 
pressen härvidlag intagit. Detta leder då till att pressen i praktiken dels 
dömer misstänkta, ofta på förhand, och även verkställer sina domar. I detta 

                                                 
136 Cars, Thorsten, Palmemålet och medierna, TSA 1989, s. 228-229. 
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avseende kan man hänvisa till t.ex. Palme, Sahlin och Marjasin.139 Numera 
kan man ju också nämna Anna Lindh och den misstänkte 35-åringen i detta 
sammanhang. 
  
Resultatet av sådana här spekulationer leder ofta till mycket tragiska 
konsekvenser för den enskilde, som dessutom i de flesta fall saknar 
möjlighet att kunna försvara sig, då det ofta är anonyma personer som ligger 
bakom spridningen. Den enskilde personens möjligheter att gå i svaromål är 
mycket små. Förhållandet mellan pressen och den ”utpekade”, blir alltså 
ganska märkligt. De problem som kan tänkas uppkomma i dessa situationer 
beror också på den ofta ringa kunskap som redaktörerna har om 
rättsreglerna. Dessutom är det inte sällan så att redaktörerna kommer in i ett 
rättsfall i ett förhållandevis tidigt skede och avger sina ”domslut” på 
grundval av uppgifter som direkt härstammar från polis och åklagare, utan 
att kanske ens ha tillgång till den misstänktes uppgifter. Man har alltså inte 
hört båda sidorna innan man tar ställning, vilket strider mot den 
grundläggande rättsprincipen om ett kontradiktoriskt 
rättegångsförfarande.140

 
Ett visst ansvar för bristande saklighet i rapporteringen vilar emellertid 
också på de rättsliga aktörerna själva. De har alltid egna intressen att bevaka 
i en rättegång oavsett vilken roll de intar. En handfull mer eller mindre 
kända försvarsadvokater frambringar ett material som är återkommande. De 
lever i ett symbiotiskt förhållande med sina bevakare, liksom denna symbios 
även kan återfinnas mellan media å ena sidan och polis och åklagare å den 
andra, i vissa uppmärksammade mål.141

 
Som nyss påpekades är förhållandet mellan den enskilde, utpekade personen 
och medierna ganska obalanserat. Skulle ett övergrepp ske, som medför 
intrång i den enskildes integritet, har den sistnämnde inte mycket att hämta 
eller hävda. En viss integritetshöjning kan dock vara på väg. Frågan om att 
eventuellt få göra inskränkningar i rätten att ta del av passfoton såsom de 
vore en allmän handling har nämligen väckts. Detta berodde dock inte på att 
media har exponerat personer på ett ovärdigt sätt, utan snarare på att rätten 
till passfoton har ”missbrukats” av nynazister. Numera är det tänkt att 
fungera som så att den enskilde i större utsträckning skall kunna begära att 
en passbild inte lämnas ut. Detta har bl.a. Tidningsutgivareföreningen 
protesterat emot. Thelin anser att inskränkningen är ett steg i rätt riktning, 
men att skälet till att den genomförs borde vara risken för integritetsintrång 
och inte på grund av att offentligheten eventuellt har och kan komma att bli 
missbrukad av extrema krafter. Ett sådant missbruk är enl. min mening 
förkastligt och skall inte få förekomma. Det svåra i detta sammanhang är 
hur man skall dra gränsen mellan vad som är missbruk och vad som inte är 
det. Enligt Thelin hade det varit lättare att utforma en avgränsning för 
integritetsskyddet. Han menar att icke dömda bör ha samma skyddsvärde, 
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oavsett graden av brottsmisstanke eller brottets art. Däremot anser han att 
dömda personer skall anses ha förlorat en del av sitt integritetsskydd. De får 
helt enkelt finna sig i vissa integritetskränkningar som andra slipper. 
Oskuldspresumtionen har ju då prövats och visat sig inte hålla.142

 
Innan jag redogör mer detaljerat för vad den massmediala rättstillämpningen 
innebär och på vilka sätt denna eventuellt kan tänkas inverka på 
domstolarnas tillämpning, tänkte jag redogöra för hur den typiska 
brottsrapporteringen ser ut idag och hur journalister i gemen förhåller sig till 
brottsrapporteringen. 
 

5.2.1 Brottsrapportering och kriminaljournalistik 

Brottsrapporteringen hör till de fenomen inom journalistiken som är ständigt 
återkommande och som hela tiden tar sig mer och mer vågade uttryck. Det 
som nyheterna tar fokus och sikte på, är det som är avvikande och lite 
extraordinärt. Detta avvikande beteende uppfylls ganska väl av just 
brottsligt beteende och därav har detta också utgjort en central beståndsdel 
genom journalistikens historiska utveckling. Under år 2000, ett år med en 
hel del spektakulära brott på tapeten, förekom en ganska massiv 
brottsrapportering. Det handlade om gruppvåldtäkten i Rissne, flickmorden i 
Orrefors och Bollnäs och utöver detta kom en hel del ”gamla” händelser 
tillbaka upp till ytan av olika skäl. Dessa var bl.a. det så kallade 
styckmordsfallet från 80-talet, mordet på syndikalisten Björn Söderberg, 
polismorden i Malexander samt Aftonbladets publikation av ett nazistiskt 
hot mot en TV-journalist och mot polisens presstalesman. Om man ska leta 
efter en röd tråd i alla ovan nämnda fall är det just att de handlar om ganska 
exceptionella fall som är koncentrerade kring grova vålds- och/eller 
sexualbrott. All journalistik är självfallet inte av detta slag, men det finns 
ändå ett ganska tydligt mönster med en kraftig överrepresentation av brott 
mot person samt våldsbrott och sexbrott, vilket inte står i relation till den 
gällande brottsstatistiken. Detta tycks heller inte vara en särdeles ny 
företeelse utan synes ha följt med genom brottsrapporteringens historiska 
utveckling. Brott utgör självfallet ett tacksamt material att arbeta med för 
journalisterna och detta hänger också ihop med rättskipningens och 
rättsväsendets funktioner. Att upptäcka och sedan rapportera om ett brott, är 
bara början på en ganska lång process, där den ursprungligen publicerade 
historien kan återanvändas ett flertal gånger och samtidigt byggas på 
efterhand som nya fakta kommer i dagen.143

 
Tittar man närmare på kriminaljournalistiken, så utmärks den just av att vara 
ett förstasidesfenomen. Efter ett initialt skede garanterar rättsmaskineriet ett 
visst återkommande material, och detta slår igenom när man räknar antalet 
löpsedlar och förstasidor. Med den hårda konkurrens som idag råder på 
mediemarknaden används brottsnyheter i stor utsträckning för att locka 

                                                 
142 Thelin, a.a., s. 127-129. 
143 Pollack, Ester, Brottet som nyhet; Nationalencyklopedin 2000/25, s. 216-217. 
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läsare, tittare samt för att sälja så många lösnummer som möjligt. Nyheter 
om just brott har en stor attraktionskraft för många i samhället och det är så 
oavsett om det handlar om ren rapportering eller om det används mer 
underhållningsmässigt. Varför det ligger till på detta sätt har säkert olika 
förklaringar, men hur det än är så är medierna för de flesta människor den 
överlägset viktigaste källan till kunskap och information om brottslighet. De 
föreställningar som finns i samhället bland medborgare i gemen, avseende 
brottslingars egenskaper, brottsliga handlingars innebörd och konsekvenser 
m.m., bygger till stor del på dessa personers mediekonsumtion. Utifrån detta 
resonemang kan man anta att medierna har stor betydelse när det kommer 
till fattandet av politiska beslut rörande brott och straff. Samspelet mellan 
medier och andra samhällsinstitutioner finns naturligtvis på många olika 
samhällsområden, men det kan tänkas att detta blir särskilt framträdande när 
det kommer till kriminaljournalistiken. Att det är så beror förmodligen till 
en del på att det främsta föremålet för kriminaljournalistiken, nämligen den 
grova brottsligheten, är ett fenomen som ganska få kommer i 
”direktkontakt” med. Det gör att den allmänna opinionen i stor utsträckning 
grundas på mediernas bild och likaså tar politiker och andra beslutsfattare i 
samhället troligen liknande intryck av medias rapportering. Även de 
sistnämnda är nämligen i hög grad beroende av medierna för att kunna bilda 
sig en uppfattning om brott och brottslingar.144

 
Det har påståtts att tidningarna efter det att TV vann inträde som ett 
konkurrerande medium, alltmer avsade sig faktarapporteringen till förmån 
för en mer undersökande journalistik. Det publicerades mer material om hur 
något egentligen kunnat hända, än om vad som verkligen hänt. Den 
förstnämnda sortens reportage hade tidigare förbehållits vissa mer 
djupdykande tidskrifter och hade traditionellt byggt på ett gediget 
faktainsamlande. Av skäl som tidsbrist och liknande, kunde inte 
kvällstidningarna upprätthålla samma omfattande faktainventering och man 
tvingades mer eller mindre utgå från att allt inte stod rätt till från början. Det 
blev en sorts konspirationssökande journalistik där det fanns något 
misstänkt med alla fenomen och journalistens roll blev mer och mer lik 
detektivens. Det är nämligen så att det vid rapportering av brottmål ligger 
ganska nära till hands att söka efter konspirationer och dramatik. Skulle man 
lyckas avslöja någon sorts rättsskandal är ens lycka som reporter gjord. 
Detta synsätt, i kombination med konkurrens om nyheterna, kan i vissa fall 
leda till att reportern undanhåller eller förvränger uppgifter av den enda 
anledningen att hålla ett ”drama” vid liv. Det är ju också så att sanning är 
något som är relativt. Det som vi ständigt hör och läser är ju också det som 
till slut betraktas vara sant. Bara något upprepas tillräckligt många gånger 
kan även osanningar omvandlas till sanningar. Detta är ett tecken på hur stor 
massmedias genomslagskraft är.145

 

                                                 
144 Pollack, a.a., s. 217. 
145 Wennberg, Suzanne, Journalisten som lag- och rättsfallstolkare – några stötestenar, JT 
1991/92, s. 761-763. 
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Ett annat sorts problem är sättet, på vilket en dom eller ett utslag tolkas av 
massmedias representanter. Detta hänger samman med den bristfälliga 
kunskap som ibland återfinns hos vissa journalister och som diskuterats kort 
ovan. Det är, som alla jurister vet, väldigt svårt att kunna utläsa ett direkt 
och omedelbart budskap från en enskild dom. Att det är så beror på att varje 
enskilt mål grundas på omständigheterna i det särskilda fallet. 
Rättsvetenskapen har som en av sina främsta uppgifter att urskilja det 
allmänna från det särskilda i ett domslut. En journalist, som av förklarliga 
skäl inte genomgått denna sortens utbildning kan inte se de svårigheter som 
finns på samma sätt som en jurist bör kunna göra detta. Problemet blir 
särskilt delikat när det handlar om frikännande domslut. Här kan 
journalisten läsa ut ställningstaganden ur en dom, som inte ens behandlats 
av rätten. Det kan vara så att ett frikännande grundas på en prövning av ett 
enskilt moment och att de återstående momenten lämnats obesvarade av 
rätten. Om man tar ett bedrägerifall som exempel går det att läsa i en 
frikännande dom att det inte är bevisat att A vilseledde B på ett sådant sätt 
att skada uppstått. Detta resonemang kan inte tolkas på så sätt att det är 
fastslaget att A inte vilselett B, utan just bara att han inte gjort det på så sätt 
att skada uppstått. Domstolen tar inte ställning till annat än det som rör just 
det konkreta målet och uttalar sig heller inte i vidare omfattning än vad som 
behövs för att kunna avgöra målet. Av detta följer att domen inte skall 
tolkas på så sätt att domstolen har kommit fram till minimikrav för ansvar. 
Det kan vara så att även mindre graverande omständigheter hade lett till en 
fällande dom. I förlängningen innebär detta att man som läsare inte kan dra 
några klara motsatsslut om hur den dömde borde ha agerat, för att slippa en 
fällande dom. Jurister är medvetna om att en dom oftast inte tål att tolkas på 
så sätt och därför drar de oftast inte så tvärsäkra slutledningar. Hela tiden 
måste nämligen helheten beaktas för att man inte skall trampa i de 
eventuella fällor som kan vara för handen. Det är just detta som kan bli 
problematiskt när det kommer till journalisters återgivanden av domar och 
beslut i dagspress och/eller i TV. Ett exempel på ett fall som skärskådats av 
massmedia och missuppfattats till en del av allmänheten är det s.k. 
Lindome-målet. Fakta i målet bestod av att en gammal man slagits ihjäl i sin 
villa i Lindome och de enda närvarande var två yngre män, P och L, som 
också blev åtalade för mordet. I tingsrätten dömdes P för mordet medan L 
frikändes för medhjälp till mord. Ingen av dem erkände mordet utan istället 
hävdade de var för sig att det var den andre som utfört mordet. Det var bara 
P som överklagade till hovrätten och där blev han frikänd för mordet på 
grund av bristande bevisning. De fälldes till ansvar för grov stöld (P) och 
medhjälp till grov stöld samt skyddande av brottsling (L), men ingen av dem 
fälldes för mordet, trots att minst en av dem rimligtvis måste ha begått det. 
Många människor upprördes över att hovrätten tvingades meddela friande 
dom i mordfrågan på grund av bristande bevisning och det höjdes röster för 
att lyncha männen oavsett vem av dem som utfört mordet. Här kan man se 
behovet av en måttfull och korrekt rapportering i massmedia. Den starka 
reaktion som följde på brottet bestod säkerligen, åtminstone till en del, av att 
allmänheten inte blivit helt riktigt informerad. I media har fallet nämligen 
beskrivits som att båda är skyldiga till mordet, men att bägge går fria tack 
vare att de skyllt på varandra. Om det var helt fastslaget att en begått mordet 
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och den andre agerat medhjälpare skulle det naturligtvis vara fruktansvärt 
fel om sedan båda gick helt fria. Dock var det så i detta fall, som även 
Riksåklagaren betonat, att det inte fanns någon bevisning som styrkte att 
båda varit inblandade i mordet. Det hade kunnat utföras av endast den ene, 
utan någon som helst hjälp av den andre. Den rättsuppfattning som 
allmänheten företrädesvis har, kräver här att båda fälls till ansvar, eftersom 
man inte kommer åt mördaren på annat sätt. Förvisso är resonemanget med 
att man inte kommer åt den verkliga mördaren på annat sätt riktig, men 
skulle vi själva vilja bli dömda på premisser som ”…är det inte den ene så 
är det den andre”? Svaret är troligen nej när det kommer till oss själva, men 
då det i fallet handlade om två kriminella missbrukare behövde 
rättssäkerheten alltså inte vara lika stor.146

  
Naturligtvis måste man förstå reaktionen hos medborgarna när sådana här 
saker kommer upp till ytan. På samma gång skall man dock ha i åtanke att 
en domstol väldigt sällan lyckas bringa fullständig klarhet i vad som hänt i 
ett fall. Här måste massmedia ta sitt ansvar och redogöra för att det finns 
”öar av okunskap” även för domstolen och att dessa bidrar till en viss 
osäkerhet om helhetsbilden. Rapporterar man rakt av utan att förklara detta, 
är det naturligt att allmänheten kan uppfatta domar och beslut som 
inkonsekventa och oöverlagda. Naturligtvis måste även allmänheten tänka 
kritiskt ibland och försöka se en frikännande dom inte alltid som ett bevis på 
att den frikände är oskyldig, utan istället som att man inte lyckats bevisa den 
misstänktes skuld.147

  
Såsom diskuterats något ovan finns det inga rationella skäl till varför en 
motorjournalist skall besitta bättre kunskaper om bilar och motorcyklar än 
vad en reporter som bevakar rätten och den dömande verksamheten skall ha 
om juridik. Det finns en juridisk teknik och man kan som journalist inte bara 
använda sitt sunda förnuft för att förklara denna. Det kräver en viss 
utbildning. Många felaktigheter uppstår när ett domslut skall förkortas och 
göras mer lättbegripligt för läsaren. Tar journalisten bort de verkliga 
domskälen och istället knyter samman de mest slående sakomständigheterna 
med domen har en nidbild av händelseförloppet skapats. Likaså om en 
journalist utgår från åklagarens gärningsbeskrivning som ett faktaunderlag 
och inte som den partsinlaga den är tänkt att vara, kan det bara bli fel. Även 
urvalet av de fakta som reportern ska använda, bestämmer han helt och fullt 
över och då kan medvetet en egen bild av ett händelseförlopp skapas eller 
formas. Läsekretsen borde respekteras bättre än så och serveras en så 
objektiv bild som möjligt, men detta har visat sig svårt att uppnå.148

 

                                                 
146 Wennberg, a.a., s. 763-766. 
147 Wennberg, a.a., s. 766-767. 
148 Wennberg, a.a., s. 767-768. 
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5.2.2 Meddelarfrihetens förhållande till 
tystnadspliktsförordnanden och olika rättsliga aktörers 
tillgång till media 

Försvarsadvokater irriterar sig ofta över att polis och åklagare lämnar 
information bl.a. i skydd av meddelarfriheten och att det är på dessa 
uppgifter medierna oftast gör sina beskrivningar. Polis och åklagare kan 
alltså både lagligt och anonymt lämna uppgifter till journalister, trots att det 
råder sekretess kring förundersökningen.149 Detta faktum har retat upp delar 
av den svenska juristkåren som menar att det föreligger ett förhållande av 
klar obalans härvidlag. Senast var det Anne Ramberg, generalsekreterare i 
Advokatsamfundet samt Peter Althin, försvarare i målet om mordet på Anna 
Lindh, som uttalade sig i frågan. Ramberg menar att diskussionen kring de 
så kallade munkavlebesluten i högsta grad är befogad. Hon hävdar att 
yppandeförbud för advokater regelmässigt meddelas i mål med stort 
medievärde nuförtiden. Vidare anser hon att det finns en mer allmän känsla 
av slutenhet nu än för tio år sedan. Althin håller med Ramberg och är 
upprörd över de påstådda polisläckor som uppenbarligen måste ha 
förekommit i utredningen om mordet på Anna Lindh, medan han själv varit 
belagd med yppandeförbud. I samband med att 24-åringen häktades den 26 
september 2003, uttalade Althin att detta förhållande innebär en obalans 
som inte är bra för rättssäkerheten.150  
 
Althin har även tidigare kritiserat dessa yppandeförbud och han är inte 
ensam om sin uppfattning i advokatleden. Några av de senare årens mer 
spektakulära mål där yppandeförbud enl. 5 kap. 4 § RB använts, är bl.a. 
polismorden i Malexander, brandkatastrofen i Göteborg samt mordet på 
syndikalisten Björn Söderberg. Althin anser att förbuden leder till en 
”kolossal obalans i rapporteringen”. Han menar att åklagaren helt sitter med 
trumf på hand genom att denna kan tillåta advokaten att prata så länge detta 
inte skadar utredningen, något som emellertid advokaten själv inte kan 
bedöma. Även advokat Leif Silbersky är starkt kritisk och menar att det 
handlar om ett slags omyndigförklarande av advokater och en form av 
yrkesförbud där advokaten inte kan fullgöra sin skyldighet mot klienten då 
advokaten inte kan ge även den misstänktes version av saken, där så önskas. 
Advokat Nils Uggla anser att det gått slentrian i att yppandeförbud begärs 
och att domstolarna accepterar denna utveckling på ett alldeles för naivt sätt. 
Althin går så långt i sin argumentering att han i förlängningen tror att den 
ökade användningen av yppandeförbud hotar rättssäkerheten och då också 
allmänhetens förtroende för domstolarna. Han menar att allmänheten ofta 
utgår från vad som sägs och skrivs i media när de bedömer ett rättsligt 
ärende. Om då media endast har tillgång till information från ena sidan och 
sedan domen går i en annan riktning än de massmediala uppgifterna pekat 
på, kan det bli domstolen som får agera syndabock. Yppandeförbudet 
omfattar emellertid även åklagaren. Dock fungerar det som så att i egenskap 

                                                 
149 Thelin, a.a., s. 126. 
150 Sydsvenska Dagbladet den 9 oktober 2003, ”RÅ möter advokater om munkavlebeslut”. 
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av förundersökningsledare är åklagaren uteslutande den som bestämmer vad 
som skadar utredningen och vad som ej gör det. I enlighet med yrkesrollen 
finns också en skyldighet att hålla medborgarna informerade.151

 
Peter Prom, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt replikerar kritiken med 
att konstatera att det ofta finns goda grunder för att på åklagarens begäran 
meddela yppandeförbud. Han menar att utan ett yppandeförbud gäller inte 
förundersökningssekretessen fullt ut. Han förstår dock advokaternas 
frustration över att inte kunna utveckla klientens talan till fullo, så att även 
dennes version blir belyst i medierna. Å andra sidan menar han att 
advokaterna inom vissa gränser skulle kunna bemöta vad som sagts av 
åklagaren. Det är nämligen, enl. Prom, inte åklagaren som bestämmer vad 
som får sägas utanför rättssalen efter att ett yppandeförbud meddelats. 
Denna gräns sätts ytterst vid en ansvarstalan i domstolen. En lösning på 
problemet skulle enl. Prom kunna vara att försvarare och åklagare 
tillsammans, efter det att häktningsförhandling hållits, kommer överens om 
vad som skall vara sekretessbelagt och vad som inte skall vara det. Åklagare 
Eva Finné hos RÅ tillbakavisar advokaternas kritik och menar att åklagarna 
inte har någon som helst önskan att driva en förprocess i medierna. Hennes 
uppfattning är att även åklagarna säger så lite som möjligt till pressen för att 
inte försvåra utredningen. Hon tror att advokaterna är upprörda eftersom de 
tar yppandeförbudet personligt, närmast som en misstroendeförklaring mot 
dem som personer. Istället bör de se det som en säkerhetsåtgärd, där nyttan 
överväger olägenheterna, menar hon. Professorn i processrätt vid 
Stockholms universitet, Lars Heuman, hävdar dock att ”yppandeförbudet 
kan försvåra advokatens möjligheter att göra egna utredningar och 
efterforskningar på egen hand eftersom han hindras från att referera 
konkreta uppgifter”. Han går också ett steg längre och hävdar att ett sådant 
förbud i värsta fall kan sätta likabehandlingsprincipen, vilken är stadgad i 
Europakonventionen, ur spel.152 Vice RÅ Catharina Bergqvist Levin är av 
samma uppfattning som sina åklagarkollegor och anser för sin del att 
kritikerna dragit för stora växlar. Hon menar att det faktiskt är så, att jämfört 
med det totala antalet mål, yppandeförbud endast meddelas i ett 
försvinnande litet antal av dessa.153

 
I detta sammanhang bör man också tillägga att försvarsadvokater, genom att 
föra en aktiv kritik via medierna innan en förhandling, kan skapa en motbild 
som ger allmänheten en mer positiv och sympatisk inställning till den som 
är misstänkt eller tilltalad. Det kan ju också fungera som en slags ventil, på 
så sätt att den förlorande parten i ett brottmål alltid kan ”skylla” på ett 
ogynnsamt opinionsläge i medierna.154

 

                                                 
151 Hellberg, Hans, Yppandeförbudet = yrkesförbud för advokater, Advokaten nr 5/2000, s. 
4-5. 
152 Hellberg, a.a., s. 5. 
153 Sydsvenska Dagbladet den 9 oktober 2003, ”RÅ möter advokater om munkavlebeslut”. 
154 Thelin, a.a. s. 126-127. 
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Ett ytterligare inlägg i debatten har framförts av advokat Lars Bentelius. Det 
kom som en reaktion på advokaterna Silberskys och Samuelsons kritik mot 
hur media skött sig i samband med Trustor-härvan. Åklagaren har en 
rättighet, men även en skyldighet, så snart han på objektiva grunder tror på 
en fällande dom, att väcka åtal. Att sedan klandra media för att ta fasta på 
åklagarens brottsrubricering anser Bentelius vara fel. ”Helt utan tillgång till 
media är inte heller försvarsadvokaterna…”, menar Bentelius. Ofta är de 
inte främmande för att själva begagna sig av media. Felet med massmedia 
ligger på ett annat plan och består i det läckage som sker från 
förundersökningen och som beror på de tipspengar för att begå 
sekretessöverträdelser, som media lockar med. Att sådana missförhållanden 
får fortgå är skadligt för rättsväsendet i stort och det borde enl. Bentelius 
vara åtalbart att skaffa sig upplysningar på detta vis.155

  

5.2.3 Pressens självsanerande verksamhet 

Det är de pressetiska reglerna, vilka tidigare har redogjorts för, som måste 
stävja vad som får och vad som inte får skrivas och att man inte får utmåla 
en tilltalad eller misstänkt hur som helst i media. Dessa regler skall komma 
in för att balansera förhållandet mellan integritet och offentlighet och för att 
reglera vad som får skrivas. På senare år har det dock blivit så att dessa 
regler medvetet åsidosätts för att sälja fler upplagor. Detta gäller främst 
tabloidpressen, men även morgontidningarna har börjat tänja lite på reglerna 
för att kunna hänga med i utvecklingen. PON skall finnas som en garant för 
att sådant ej ska få ske. Denna har dock, enl. Ekstedt, i realiteten lagt ner 
hela sin etiskt korrigerande verksamhet. Vidare anser Ekstedt att 
opinionsnämnden, i den ringa mån de utdelar något straff, endast dömer de 
uppenbara överträdelserna ”av närmast kriminell klass och driver redlöst i 
kölvattnet av den aggressiva tabloidpressen”.156 Kanske finns det en viss 
överdrift i Olle Ekstedts ganska hårda ord i det att pressen närmast ägnar sig 
åt kriminella aktiviteter, men känslan av att det är lösnummerförsäljningen 
som räknas för kvällstidningarna och att de i stort sett gör allt som står i 
deras makt för att uppnå dessa mål, känns inte helt främmande. I denna 
strävan sätts människor åt sidan och de behandlas många gånger ganska 
respektlöst av pressen. 
 
Axberger har också uttalat sig om de pressetiska reglerna i allmänhet och 
Pressens Opinionsnämnd samt Granskningsnämnden för radio och TV i 
synnerhet. Han menar att tillämpningen av det massmediala normsystemet 
bygger på en inte särskilt förutsägbar praxis. Det rör sig enl. Axberger om 
ganska fria intresseavvägningar, där möjlighet till överprövning saknas och 
där allmänintresset ställs mot en förmodad publicitetsskada i det enskilda 
fallet. De relevanta rekvisiten ”oavvisligt allmänintresse” och ”uppenbart 
allmänintresse” har en ganska luddig utformning samt en ganska oklar vikt. 
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Till detta kommer att tillämpningen är föränderlig över tiden och att den i 
väldigt hög grad är styrd av omständigheterna i det enskilda fallet.157 Även 
Ekelöf har ifrågasatt pressens självsanerande verksamhet; ”när det gäller 
pressen kan man fråga sig om det är rimligt att i så hög grad anförtro 
kontrollen av dessa känsliga frågor till pressens egna organ”. De frågor 
Ekelöf syftar på är just respekten för den enskildes privatliv i olika 
utsändningar i radio och TV. Han inser dock även problemen med att 
eventuellt låta domstolarna ta över denna kontroll. Undantagen från 
offentlighetsprincipen är ju så pass många att det inte ansetts lämpligt att 
utöka dessa ytterligare. Då återstår ju bara att överlämna bedömningen till 
domstolens fria skön och detta skulle kanske kunna medföra otrygghet och 
allehanda stridigheter enl. Ekelöf.158

 
Emellertid ligger det till på så sätt att de gällande pressetiska reglerna endast 
i begränsad omfattning kan användas i sammanhanget. En av 
förutsättningarna för tillämpning i förhållande till de tryckta medierna, är att 
publiciteten varit ägnad att skada en person som är identifierbar eller en 
grupp av sådana personer. Reglerna har inte utformats för att skydda olika 
offentliga och samhälleliga intressen, exempelvis genomförandet av en 
rättvis rättegång. Det är också så att endast sådan publicering som kan 
skada, genom att en tidning exempelvis tar ställning i skuldfrågan till den 
tilltalades nackdel, är sådant som kan bli föremål för klander. Om tidningen 
istället tar ställning för en misstänkt eller tilltalad person (i mål utan 
målsägande) eller gör en publicering med syfte att påverka målets utgång, 
kan de pressetiska reglerna inte användas. En av de särskilda svårigheter 
som brukar nämnas i detta sammanhang, är situationen när en massmedial 
aktör uttalar kritik avseende en friande brottmålsdom. Då förbudet att 
”kvälja dom”, som tidigare redogjorts för, numera inte längre existerar, 
företas naturligtvis inget olagligt, men faktum kvarstår att den friade 
personen med stor sannolikhet förblir skyldig i allmänhetens ögon. Detta är 
ett problem som förmodligen inte kan lösas på annat sätt än att medierna 
tvingas begränsa sin kritik av friande brottmålsdomar till sådana fall där 
misstanke finns om att ett allvarligt rättegångsfel blivit begånget, då ny 
bevisning sedermera har framkommit eller där lagstiftning och rättspraxis 
anses vara olämplig och/eller felaktig. Något stöd i den svenska 
lagstiftningen för att komma åt situationer av dessa slag finns inte. Detta 
kan jämföras med Danmark där det i den danska retsplejeloven § 1017, 
fastslås att uttalanden som är ägnade att på ett oförsvarligt sätt påverka 
domare och nämndemän med hänsyn till sakens avgörande, skall vara 
förbjudna. I den anglosaxiska rätten finns institutet ”contempt of court” för 
att förhindra viss publicering. Domaren i en anglosaxisk domstol kan 
exempelvis bestämma att omnämnandet av viss bevisning förbjuds (s.k. 
gag-orders). Detta institut är helt främmande för svensk lagstiftning och vi 
bör hitta andra sätt att komma åt problemet. Det är kanske också så att det i 
Sverige inte är lämpligt att lagstifta i dessa ärenden eftersom vi har en 
väldigt stark tryckfrihetsrättslig lagstiftning här. Det bästa hade kanske varit 
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om journalister och jurister kunde få till stånd ett fördjupat meningsutbyte 
och på så sätt skulle större förståelse kunna vinnas på bägge sidor.159

 
När jurister kritiserar media för att sätta diverse sakfel på pränt eller 
föregripa utgången av ett pågående mål, är det ofta så att journalisterna 
försvarar sig med att hänvisa till den tidspress de arbetar under samt det 
journalistiska uppdraget att förenkla och förtydliga utan användandet av 
fackspråk. Det är ju också så att deras produkt skall saluföras på en 
konkurrensutsatt marknad och därför kanske måste ”livas upp” något. 
Oskuldspresumtionen finns förvisso nedlagd i de pressetiska reglerna, vilket 
gör det lite lättare för journalister och jurister att mötas i tron om reglernas 
efterlevnad. Till syvende och sist fungerar det ändå på så sätt, att det är 
medierna och pressens egna organ som har tolkningsföreträde för det 
allmänintresse som kan försvara en publicering av suspekt slag.160 Kravet på 
noggrannhet och en bättre respekt för oskuldspresumtionen av medierna kan 
ställas betydligt högre än vad som är fallet idag. Bättre möjligheter till 
skadestånd måste också utvecklas, även om det blir på bekostnad av det 
invanda övertag som medierna för tillfället åtnjuter.161

 

5.2.4 Medias inverkan på domstolarna 

Man måste definitivt räkna med att domstolarnas rättskipning faktiskt kan 
bli påverkad av vad redaktörerna ägnar sig åt i tidningarna. Det budskap de 
allt som oftast vill framföra, gärna i det allmänna rättsmedvetandets namn, 
är att en dom bör ändras i viss riktning efter ett överklagande eller att en 
viss typ av brott som för tillfället är på tapeten, såsom t.ex. våldtäkt, bör 
innefatta en bedömning som leder fram till ett strängare straff. 
Rättstillämpningen skall ju emellertid stå fri från yttre påverkan av t.ex. 
massmedia eller politiker. Detta hör ju till grundreglerna för hur en 
demokratisk rättsstat fungerar. Domstolarna har en rättighet, men även en 
skyldighet, att arbeta självständigt. De principer som finns nedlagda i form 
av legalitet och förutsebarhet är inte det minsta förenliga med att våra 
domstolar godtar påverkan från andra samhällsaktörer. Att så inte får ske 
kan sägas utgöra kärnan i en modern rättsstat.162 Skulle en domare 
eventuellt tillåta sig att bli påverkad av material som publiceras i media och 
senare lägga detta till grund för en dom, är detta direkt stridande mot 
omedelbarhetsprincipen. Denna princip innebär att en dom endast får 
grundas på sådant som förekommit under själva huvudförhandlingen.163

 
Rent vetenskapligt finns fortfarande ett kunskapsvakuum huruvida 
publicitet påverkar domarna i enskilda mål och därmed domen eller om det 
inte gör det och man kan ha olika uppfattningar i frågan. Det som ofta förs 
fram är att yrkesdomare tack vare sin utbildning och yrkesträning, skall 
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kunna stå emot medias påtryckningar bättre än en lekmannadomare. Detta är 
förmodligen helt sant, men samtidigt måste man fråga sig om någon helt kan 
stå emot och förbli opåverkad i den mediesituation vi idag lever i. Avseende 
denna diskussion bör det tilläggas att det heller inte är speciellt önskvärt att 
en domare är helt isolerad från den offentliga debatten. Domarna bör, som 
tidigare påpekats, tvärtom göra sig informerade av media om de 
samhällsproblem som finns, men samtidigt måste de iaktta en försiktighet 
och vara medvetna om den risk för påverkan som definitivt kan föreligga, 
även vad gäller yrkesdomare.164 Ekelöf anser att man inte kan bortse från 
risken att vittnen och nämndemän blir påverkade av vad de tar del av genom 
massmedia.165

  
När advokater kritiserar media för att utpeka misstänkta som skyldiga innan 
rättegång ens påbörjats,166 kan man tänka sig att det bakom detta beteende 
ligger en omsorg om att domstolen inte skall få påverkas av diverse 
skriverier, utan att de skall nå en rättvis och objektiv dom. Advokat Lars 
Bentelius menar dock att man inte skall tro att sådan påverkan är alltför 
trolig i Sverige. Anledningen till detta menar han vara att vi har de 
omfattande jävsregler vi har samt den urvalsprocess och skolning som även 
nämndemännen är underkastade. I andra rättssystem, med en jury hämtad 
direkt från gatan kanske man kan ha farhågor och anställa regelrätta förhör 
med rättens ledamöter om vad de sett, hört och läst, men sådana långtgående 
förfaranden är enl. Bentelius inte nödvändiga i Sverige.167

 
En negativ inställning till påverkan utifrån i det enskilda fallet, är emellertid 
inte samma sak som att säga att en debatt inte skall få föras i media. Olika 
missförhållanden kan ju uppmärksammas genom att media rapporterar om 
en företeelse och detta i sin tur kan leda till en debatt i ämnet. Det är ju få 
människor som har möjlighet och lust att deltaga vid en rättegång och därför 
blir det extra viktigt för dem att få information från massmedia. Denna 
rapportering utgör nämligen ofta en bas för lagändringar.168  
 

5.2.5 Den öppna rättegångens förhållande till 
rättssäkerheten 

Att en rättegång är öppen och offentlig är av väsentlig betydelse i ett 
demokratiskt rättssamhälle. Slutna, diktatoriska system från olika länder i 
exempelvis det gamla östblocket är definitivt inget att eftertrakta. 
Medborgarnas vetskap och kännedom om rättssystemet, är också i allra 
högsta grad präglat av att det finns en offentlighet att tillgå. Detsamma 
gäller den tilltro till rättssystemet, som är så oerhört viktig.169
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Genom att utgå från vissa äldre rättspolitiska tankegångar och sedan därtill 
lägga en del av det som brukar lyftas fram i dagens lagstiftningsärenden, 
kan man få en ganska god bild av rättegångsoffentlighetens ändamål. Man 
 skulle kunna sammanfatta dessa till att omfatta fyra olika funktioner; 
   Kontrollfunktionen – genom en rättegångs öppenhet kan det kontrolleras 
att en rättegång är rättvis och att de lagar som finns också efterlevs. Denna 
del handlar därför om ”fair trial” och legalitet. 
   Rättsbildningsfunktionen – allmänheten kan via den offentliga 
rättskipningen tillgodogöra sig rättens olika bud och samtidigt ta lärdom av 
dessa. Här kan man tala om kunskapsbildning och normbildning. 
   Legitimitetsfunktionen – genom att en förhandling kan hållas i fullständig 
öppenhet så vinner rättskipningen och också hela rättsordningen ett stort 
förtroende. Denna funktion kan tyckas ligga nära kontrollfunktionen, men 
samtidigt är de ändå väldigt särpräglade. En legal handläggning är 
naturligtvis utgångspunkten för att överhuvudtaget kunna tala om 
legitimitet, men det räcker inte att rättvisa skipas, utan det måste också 
synas för medborgaren; ”justice must be seen to be done” är ett gammalt 
ordstäv som fortfarande äger giltighet.170 Den fjärde funktionen har 
Edelstam beskrivit som demokratifunktionen. Fenomenet att medborgarna 
får fri tillgång till information om vad som händer i domstolarna, skapar 
förutsättningar för en fri, demokratisk åsiktsbildning samt att en fri debatt 
om de rådande förhållandena skall kunna föras. Funktionens förlopp kan 
beskrivas i en schematisk översikt: offentlighet – informationsinhämtning – 
debatt – reformer.171

 
Offentlighet är ett grunddrag i rättsstaten och en rättvis rättegång kräver 
offentlighet, ”due process”. Det är härigenom den demokratiska 
medborgarkontrollen bäst kan utövas. Offentlighet skall alltså vara 
huvudregel och undantagen få. För att hårdra, kan man i princip säga att 
skydd för barn och ungdomar, vissa brottsoffer samt skyddande av 
statshemligheter, är det som kan motivera en inskränkning.172

 
Givetvis är det så att offentlighetsprincipen framförallt är präglad av sina 
fördelar. Å andra sidan för den med sig en del negativa bieffekter, som inte 
är speciellt uppmärksammade. Dessa är numera nästan att betrakta som en 
sorts sedvänjor. Det finns nämligen i dagens svenska förvaltning, inslag av 
informell muntlighet, vilka står i bjärt kontrast med de krav på diarieföring 
och tillgänglighållande som förutsätts i ett demokratiskt samhälle. Det har 
gått så långt i vissa fall, enl. Axberger, att man i känsliga ärenden i 
statsförvaltningen passar sig för att sätta vissa saker på pränt i fruktan för att 
de skall missbrukas på ett eller annat sätt. Vidare menar Axberger att den 
som kommunicerar i skrift istället för via telefon, av kollegerna kan anses 
som illojal eller t.o.m. korkad. Han hävdar att man på fullaste allvar måste 
fundera över om inte offentlighetsregleringen medför att saker som borde 
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dokumenteras, förblir odokumenterade. Detta på grund av en befogad oro 
för att informationen i ett kortare tidsperspektiv skall kunna missbrukas.173 
Denna farhåga är nog större för ordinära myndigheter än vad gäller domstol, 
då det nästintill är omöjligt att förfara på så sätt med dokument i 
domstolsväsendet. 
  
De olika inskränkningar som finns till hands för domstolen, används just för 
att tillmötesgå rättegångsdeltagarna och av respekt för deras privatliv. Detta 
är en viktig aspekt i rättegången och en värdefull del av det svenska 
rättssamhället. Medborgarna i samhället måste skyddas från att lämna ut de 
allra mest privata uppgifterna om sig själva, såsom uppgifter om sjukdomar, 
affärsförhållanden och dylikt. Många rättegångsdeltagare skulle nog vilja 
slippa från offentligheten helt, men RB har endast i relativt liten mån gått 
sådana önskningar till mötes. Man har alltså från lagstiftningshåll ansett det 
vara väsentligt av olika anledningar att hela domstolsförfarandet, i största 
möjliga utsträckning, skall ske i offentlighetens ljus. Dessa anledningar kan 
sägas vara rättssäkerhet, pedagogiska skäl samt allmänpreventiva skäl. I det 
samhälle vi idag lever i, finns inte samma möjlighet för var och en att 
kontrollera vad som händer i domstolarna. Massmedia spelar därför idag en 
allt större roll, i det att den agerar ögon och öron för medborgarna.174

 
Som stadgats ovan, är det så att det från början i Sverige var helt i sin 
ordning att fritt publicera alla uppgifter om de personer som kommit i 
konflikt med myndigheterna eller som fört ett ärende till domstol. Efter en 
ganska lång utveckling, gäller idag att media skall avstå från sådan 
namnpublicering som kan skada och detta gäller även publicering av bild 
eller andra identifierande uppgifter, såvida inte ett uppenbart allmänintresse 
kräver sådan identifiering. Exempel på det senare skulle kunna vara att en 
politiker, företagsledare eller annan i samhället viktig opinionsbildare har 
begått en brottslig gärning i tjänsten eller övrig brottslig handling, som kan 
medföra att förtroendet och lämpligheten för denne, i utövandet av sitt 
uppdrag eller tjänst kan ifrågasättas. I vissa fall kan det dock ändå väga över 
att inte publicera dessa uppgifter, om det är så att man vill underlätta 
resocialiseringen av brottslingen och samtidigt skydda hans eller hennes 
familjemedlemmar. Denna utveckling är förmodligen positiv ur 
rättsäkerhetssynpunkt, genom att den kan göra människor som är ängsliga 
för att uppträda i domstol, mindre nervösa. Å andra sidan har även mer 
betänkliga företeelser varit förekommande i massmedia på senare tid. En 
saklig redovisning av vilka som varit närvarande i rättssalen och vad de 
sagt, blandas med personliga iakttagelser och kommentarer. Det 
förekommer också i lite mera uppmärksammade mål, att andra 
tidningsmedarbetare än kriminalreportrar är med i debatten och skriver 
inlägg och ger synpunkter på trovärdigheten hos de olika aktörerna. Allt 
vanligare blir även det faktum att juridisk och psykologisk expertis, dag för 
dag värderar vad som förekommit och kommenterar detta. Den 
rubriksättning som ofta förekommer, påminner ibland mer om ett 
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sportreferat än en rapportering från ett allvarligare brottmål. Att vittnen får 
avge sina utsagor i vissa medier, innan de hörts av domstolen (ett inte 
alldeles ovanligt scenario), är enl. all tillgänglig sakkunskap ägnat att 
försvåra utredningen och kan bidra till att försvaga rättssäkerheten.175 En 
annan aspekt kan vara att i det fall en tilltalad döms till villkorlig dom, kan 
offentligheten som denna person utsatts för, motverka syftet med att den 
tilltalade får behålla sin frihet.176

 
Om man tittar närmare på de intressen som står emot 
förhandlingsoffentligheten, utgörs dessa främst av två aspekter; 
utredningsintresse och personvärn. Avseende utredningsintresset har detta 
diskuterats i avsnittet om fotograferingsförbudet ovan och skall inte dryftas 
här. Man kan konstatera att problematiken är ganska omfattande, men att 
utredningsintresset kan motivera undantag från förhandlingsoffentligheten 
är under alla omständigheter klart. Även personvärnet har berörts tidigare i 
uppsatsen, men det är lämpligt att säga något mer härom i detta avsnitt. 
Offentligheten i en rättegång utgör nästan alltid en ytterligare belastning för 
de olika deltagarna. Det kan vara ett ganska stort bekymmer att personer, 
nödvändiga för rättsväsendet med tanke på de eventuella faktauppgifter om 
ett brott som de kan tänkas ha, kan avskräckas från att infinna sig på grund 
av vad de upplever som integritetskränkningar. Rättsordningen har på denna 
punkt sedan länge varit klar och entydig; det är ett pris som den enskilde 
måste betala, då offentligheten anses för värdefull för att sättas åt sidan. I 
slutändan är det dock så, att det är utredningsintresset som kan komma att 
bli lidande, då alla nödvändiga uppgifter som hade behövts, kanske inte 
kommer i dagen.177

 

5.3 Massmedierna och den medelbara 
offentligheten 

Som jag berört tidigare i uppsatsen, fungerar det i väldigt stor utsträckning 
som så i dagens Sverige att vi medborgare inte personligen sitter med under 
en förhandling, om det inte är så att denna gäller oss själva. Istället litar vi 
till att massmedierna är närvarande vid dessa förhandlingar, åtminstone om 
det avser någonting av större vikt. Man kan, för att använda sig av 
Axbergers ord, säga att massmedierna fungerar som ett slags 
ställföreträdande allmänhet178. 
 
Det finns två sidor av myntet, vad anbelangar denna medelbara offentlighet. 
Å ena sidan kan man konstatera att det i flertalet fall i svenska domstolar 
inte finns tillräckligt intresse för att finnas med i rättssalen och närvara vid 
de rättegångar som utspelar sig där. Å andra sidan kan det sägas att i de få 
fall där allmänheten verkligen önskar tillträde och där detta kan anses vara 
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av stor vikt, går det ofta inte att genomföra på grund av att även massmedia 
är intresserade av dessa fall och därigenom blir tilldelade flertalet platser. 
Problematiken kring den medelbara offentligheten är definitivt värd att 
uppmärksamma och jag tänkte kort redogöra härför, innan jag fortsätter med 
ett avsnitt som ska behandla TV-sända rättegångar. 
 
Avseende den vuxna delen av befolkningen kan en stor del härav inte 
närvara i egenskap av åhörare eftersom arbete, studier och annat liknande 
går före. Om möjlighet att närvara skulle funnits, är det ändå inte särskilt 
troligt att intresset skulle varit tillräckligt stort. Ofta är det också så att man 
som enskild medborgare inte är medveten om denna rättighet. Om dessa 
hinder är övervunna och man både har viljan att närvara och kunskap om 
denna rättighet, kan det ändå vara svårt att ta reda på vilka rättegångar som 
man kan tänkas ha intresse av. Dessa omständigheter utgör sammantaget ett 
indicium på att den omedelbara offentligheten är av mindre betydelse för 
den breda allmänheten och att det främst är genom den medelbara 
offentligheten som medborgarna får kunskap om vad som sker i 
rättskipningen.179

  
Frågan är dock om det är rätt att säga att massmedia representerar 
allmänheten och på så sätt tillgodoser offentlighetsintresset. Det är utan 
tvekan så, att det vid de rättegångar som tilldrar störst allmänintresse och 
där offentlighetsbehovet på samma gång är mycket stort, media ”tränger 
bort” åhörare från allmänheten. Det finns rent fysiskt inte plats för alla. I 
dessa fall fungerar det som så att domstolarna i samråd med massmedia 
reserverar merparten av platserna i rättssalen för journalisterna och efter att 
detta gjorts får allmänheten ett symboliskt antal platser att köa för.180 Detta 
kunde vi senast se under Anna Lindh-rättegången, då ett tiotal platser kom 
allmänheten tillgodo och köande studenter uttalade att de gärna skolkade en 
dag från skolan för att beskåda nutidshistoria på plats. Samtidigt beklagade 
de att det inte fanns fler platser att tillgå, då de köat en hel natt för att få 
tillträde. 
 
Tanken att offentlighetsintresset blir bäst tillgodosett genom det faktum att 
media tilldelas nästan alla platser utgår från förutsättningen att dessa utgörs 
av kompetenta personer, i det avseendet att de är bäst lämpade att återge till 
allmänheten vad som förevarit under rättegången. Dock kan det vara väldigt 
svårt att motivera att en yngre allmänreporter på ett bättre sätt skulle kunna 
återge och kommentera vad som utspelat sig i rätten, än t.ex. en professor i 
processrätt. Detta visar på svårigheten i att gradera om en åhörare är bättre 
lämpad än en annan att få närvara vid en förhandling, sett ur 
offentlighetssynpunkt. Vidare förutsätts en legaldefinition av journalistyrket 
och detta torde inte vara vanligt förekommande i en demokratisk stat. 
Talesättet ”the freedom of the press is the freedom of everybody” passar 
alltså inte riktigt in i det här sammanhanget, då en avgränsning av 
tryckfriheten att bara omfatta journalister inte är acceptabelt, om man skall 
                                                 
179 Edelstam, a.a., s. 413. 
180 Axberger, a.a., s. 102. 
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kunna tala om någon frihet överhuvudtaget. Det finns i Sverige för övrigt 
ingen reglering som ens kan ge vägledning för en rättstillämpande 
myndighet i att avgöra vem som kvalificerar sig som journalist. De problem 
som finns med för många åhörare borde bäst ses som ett ordningsproblem 
och även hanteras därefter. Kriterierna ska inte göra skillnad mellan olika 
åhörare och den som först är på plats för att få närvara vid rättegången, skall 
också få göra detta och sedan skall resten av de köande beredas plats till 
dess att det är fullsatt. Självklart måste det finnas inpasseringskontroller och 
liknande, så att inga farliga föremål förs in i rättssalen.181

 
Vid tings- och hovrättsförhandlingarna i målet mot Olof Palmes påstådda 
mördare fanns naturligtvis ett stort medieintresse. Mängder av journalister 
ville närvara och domstolarna tillämpade en långtgående kvotering som 
resulterade i att cirka nittio procent av platserna tilldelades massmedierna. 
Saken kom under JO:s granskning och JO godtog på det stora hela den 
gallring som domstolarna gjort.182 JO slog fast att det inte fanns några 
bestämmelser i svensk lagstiftning om hur tilldelningen av platser skall gå 
till. Han menade att objektivitetsprincipen som är nedlagd i 1 kap. 9 § RF, 
var tillämplig också på denna typ av frågeställningar. Att domstolarna 
prioriterade massmedia framför allmänheten för att på så sätt bäst tillgodose 
offentlighetsprincipen, hade enl. JO bärighet i detta fall. JO lade emellertid 
in en brasklapp, då han uttalade att domstolarnas bedömning i det här fallet 
byggde på objektiva kriterier och således var godtagbar, men att det inte var 
möjligt att ge några generella lösningar, utan frågan skulle bedömas från fall 
till fall.183 Axberger anser att JO:s bedömning i det här fallet var godtagbar, 
då omständigheterna i målet var helt unika. Emellertid hävdar Axberger att 
principen som sådan, likväl är felaktig. Att kvotera bort ”allmänheten” till 
förmån för journalisterna på sätt som skedde i Palmemålet, bör på grund av 
målets unika karaktär, inte läggas till grund för en rättslig praxis av detta 
slag.184

 
En annan väg att eventuellt lösa problemen med platsbrist i 
uppmärksammade fall, är att utnyttja den moderna tekniken och främst 
tänker jag då på TV-mediet. Till denna problematik återkommer jag i 
följande avsnitt. 
 

5.4 TV-sända rättegångar 

Av den tidigare framställningen, avsnitt 4.3 ovan), har klart framgått att det 
i Sverige finns ett absolut fotograferingsförbud i rättssalen. Detta förbud 
återfinns i 5 kap. 9 § RB. Det finns alltså ingen som helst möjlighet att 
medge TV-sända rättegångar för tillfället.185 Frågan är dock om detta skulle 
                                                 
181 Axberger, a.a., s. 103. 
182 Axberger, a.a., s. 104. 
183 JO 1992/93 s. 42. 
184 Axberger, a.a., s. 104. 
185 Dock skall här påpekas att i Prop. 1979/80:87 s. 9 f., har departementschefen uttalat att 
direktsändningar i radio och TV skall anses falla utanför förbudet i 5 kap. 9 § RB vad avser 
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kunna vara något tänkbart för framtiden och därför kommer det avsnitt som 
nu följer att utgå från ett de lege ferenda-perspektiv, med argument för och 
emot dess tillåtlighet. TV-sända rättegångar utgör ett så pass stort ämne, att 
det ensamt skulle kunna finnas material för ett examensarbete. Jag kommer 
därför inte kunna beröra alla aspekter utan kommer att begränsa mig till de 
kärnpunkter jag anser relevanta. 
  
På det politiska planet, i en motion till riksdagen 1992186, menade 
motionärerna att möjligheten att sända rättegångar i TV måste tas upp till 
prövning. De menade att utan en reell möjlighet att ta del av informationen 
från rättegångar, så blir resultatet att informationsfriheten endast är 
illusorisk. Av denna anledning ansåg motionärerna att det måste skapas 
bättre möjligheter för allmänheten att kunna ta del av och direkt följa en 
domstolsprocess. Bättre information från domstolarna och om 
domstolsprocessen skulle enl. motionärerna kunna innebära en betydande 
brottsavhållande effekt. Sammantaget var deras gemensamma ståndpunkt att 
starka skäl talade för att det måste skapas förutsättningar för TV-sändningar 
från domstolarna. Utfallet blev dock att justitieutskottet inte fann anledning 
till översyn av dessa regler med avseende på TV-sända rättegångar och 
avstyrkte således motionen.187

 
Edelstam har konstaterat innebörden av att en rättegång är offentlig som att 
allmänheten kan ta del av inkomna handlingar, sitta med som åhörare, 
anteckna vad som sägs och beskriva på vilket sätt olika personer beter sig, 
göra ljudupptagningar för radioutsändning samt rita av personer i rättssalen. 
Han ställer då frågan varför gränsen går just här och varför man kan ta upp 
ljud men inte bild.188 Detta är en central utgångspunkt i hela debatten om 
TV-sända rättegångar. Bakgrunden till fotograferingsförbudet motiveras 
främst av att förhindra störningar under förhandlingen och att skydda den 
tilltalade från onödigt lidande. Att TV-sända rättegångar faller under 
nämnda förbud har klargjorts tidigare i uppsatsen.189

 

5.4.1 Argument för och emot TV-sända rättegångar 

Enligt Thelin bör den elektroniska tekniken användas fullt ut och genom 
detta borde offentligheten kunna vidgas i de svenska domstolarna. Ljud- och 
bildåtergivning kan idag göras, utan att störa vare sig ordningen eller 
processen i övrigt i rättssalen. I framtiden bör var och en kunna svara för 
den demokratiska medborgarkontrollen och inte enbart förlita sig på 
                                                                                                                            
”upptagning på fonetisk väg”. Om man driver detta uttalande till sin spets skulle det 
innebära att fotografiförbudet i samma paragraf inte skulle förhindra att en 
domstolsförhandling sändes direkt i TV. JO har i sin ämbetsberättelse från 1992/93 på s. 
33-34 klargjort att detta uttalande är mycket svårförståeligt mot bakgrund av paragrafens 
syfte och ordalydelse och att det strider mot bådadera. Av dessa skäl förtjänar inte 
departementschefens uttalande i frågan någon vikt och bör ses som en felaktig utvikning. 
186 Motion 1992/93:Ju713. 
187 1993/94:JuU4 s. 21. 
188 Edelstam, a.a., s. 469. 
189 Se s. 35. 
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medierna och dess referensramar. Den ökade direktinsynen som TV skulle 
medföra behöver inte nödvändigtvis leda till att mediernas roll blir 
överflödig, utan då kan dessa inrikta sig på att förklara vad som sker istället 
för att referera det som sker. Motståndet mot att tillåta TV-sända rättegångar 
är i juristkretsar förhållandevis starkt. Detta kom i dagen i den debatt som 
följde då förslag väcktes om att tillåta sådan utsändning. Intresset från både 
medier och politiker var svalt. Huvudargumenten emot att tillåta denna sorts 
utsändningar rörde i första hand den personliga integriteten. Den oerhörda 
exponering en tilltalad eller ett vittne blir utsatt för var enl. motståndarna 
skäl nog för att inte gå med på utsändning. Andra argument handlade om 
den risk för kommersialisering som rättsprocessen i sig riskerade att bli 
utsatt för. Thelin anser att inga av dessa argument är särskilt övertygande. 
Han menar att integriteten ej påverkas av om en person eller om tusen 
personer följer en rättegång. De redskap som finns till hands med att t.ex. 
kunna förordna om stängda dörrar skall naturligtvis fortfarande finnas kvar 
och då naturligtvis även hindra utsändning av TV-bilder. Thelin håller med 
om att offentlighet kan vara besvärande, både för parter och för rättens 
ledamöter, men det demokratiska syftet med offentligheten är just att en 
medborgargranskning skall kunna ske. Utgångspunkten i detta sammanhang 
brukar vara ”ju fler, desto bättre”. Att domstolarna är väl medvetna om 
denna princip, skvallrar deras förfarande vid mer uppmärksammade 
rättegångar om. Här väljs större sessionssalar och man har intern-TV 
arrangemang för att fler åhörare skall kunna vara närvarande vid 
rättegången.190

 
Inte heller risken för kommersialisering är något Thelin tror på. Ingen skall 
enl. honom vare sig kunna eller ha möjlighet att kontrollera av vilken 
anledning någon enskild utnyttjar sin rätt att ta del av en rättegång. Även om 
vissa personer ser rättegången som ett skådespel, skall inte detta få 
medverka till att den demokratiska legitimiteten minskar. Risken att vi i 
Sverige skall få en sorts motsvarighet till det som förekommer i amerikansk 
TV är mycket liten. Den sorts dramaturgi som en amerikansk rättegång 
erbjuder finns inte i svenska domstolar, då juryn är en mycket viktig 
beståndsdel av dramatiken. Till dessa argument knyter Thelin en rad andra, 
mindre framträdande argument, som i och för sig förtjänar att 
uppmärksammas. Han framför att vissa domare förvisso för egen del säkert 
ogillar mycket uppmärksamhet och att detta kan leda till scenfrossa och 
rampfeber, men att de vänjer sig. Att medias intresse var svalt när debatten 
fördes, kan förklaras med att kontrollen över referaten kan anses gå förlorad 
om medborgarna själva får direkt insyn. Avslutningsvis menar Thelin att det 
förvisso kan anses finnas starka skäl till att stärka domstolarnas möjlighet 
att av ordningsskäl få inflytande över ramarna för hur utsändningen skall gå 
till, samt att det etiska regelverk som idag övervakar pressen i allmänhet bör 
ses över. Dock bör inte omsorgen om en ännu inte dömd person vara ett 
avgörande skäl mot en praktisk utvidgning av offentlighetsprincipen på 
nämnda sätt. Det är ingen demokratiskt lyckad idé att utestänga allmänheten 

                                                 
190 Thelin, a.a., s. 134-137. 
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från den maktutövning som försiggår i landets rättssalar, när möjlighet till 
upplysning faktiskt finns.191

 
En av de ivrigaste förespråkarna för att tillåta TV-sända rättegångar är 
Edelstam. Redan i Juridisk Tidskrift 1994/95 skrev han en artikel som 
senare lades till grund för ett avsnitt om TV-sända rättegångar i den bok han 
så småningom publicerade och som behandlade offentlighet och sekretess i 
rättegång. Hans inlägg i debatten måste ses som ett klart ställningstagande 
för tillåtligheten av TV-sända rättegångar. 
 
Om man gör en kort jämförelse med det land som kommit längst i 
användandet av TV-mediet, nämligen USA, kan man konstatera oerhört 
stora skillnader gentemot Sverige. Genom så kallad ”Court-TV” går det att 
följa hur domaren leder förhandlingen, hur vittnena beter sig i vittnesbåset 
och kanske det mest ingående, nämligen att få se hur den tilltalade ser ut 
och uppför sig. Tittar vi sedan på Sverige får vi konstatera att man på sin 
höjd får en glimt av den tilltalade innan vaktmästaren drar igen dörren till 
rättssalen. Dessförinnan har vi också kunnat följa den tilltalades väg in till 
rättssalen, ofta under en jacka eller en filt. Det som sedan vanligen brukar 
följa, är ett referat av rättegången, inte sällan ackompanjerat av tecknade 
bilder föreställande de olika rättegångsdeltagarna. Att det ser ut som det gör 
i Sverige går som sagt tillbaka på det ovillkorliga fotograferingsförbudet i 5 
kap. 9 § RB.192

Precis som Thelin tidigare gett uttryck för, är argumentet att fotografering 
kan verka störande på förhandlingen förlegat. Edelstam skriver att ”de 
osande magnesiumblixtarnas tid är sedan länge förbi”. Den andra tanken 
bakom fotograferingsförbudet är att förbudet skall förhindra en stark 
integritetskränkning som kan resultera i onödigt lidande för den tilltalade. 
Edelstam menar här att förbudet är för finmaskigt och att det fångar upp 
även integritetskränkningar av mindre allvarlig art. Frågan är vilka hänsyn 
som skall tas och även av vem de skall tas. Enligt 5 kap. 9 § RB avseende 
ljudupptagningar, skall rätten inte beakta om det föreligger någon risk för 
onödigt lidande eller ej. Det enda som skall beaktas av rätten härvidlag, är 
om en ljudupptagning kan medverka till att påverka det förhörspersonen 
säger, på så sätt att det kan bli till ”men för utredningen”. Integritetsfrågan 
har visserligen betydelse, men är inte en självständig huvudfråga, utan det är 
den fullgoda utredningskvaliteten som måste sättas i första rummet. 
Edelstam anser för sin del att man på motsvarande sätt borde kunna reglera 
fotoförbudet. Om det var så att domstolen befarar att en förhörsutsaga kan 
bli menligt påverkad av fotografering och/eller filmning under rättegången, 
skall dispens kunna vägras. Rätten bör utöver detta inte ägna sig åt att göra 
en prövning av den eventuella integritetskränkning som kan uppstå vid 
publicering av materialet. Denna bedömning bör även fortsättningsvis 
massmedia göra enl. dess tidigare beskrivna normsystem. Ett villkorligt 

                                                 
191 Thelin, a.a., s. 134-137. 
192 Edelstam, Henrik, TV-sända rättegångar – Är tiden mogen för en uppmjukning av det 
ovillkorliga fotograferingsförbudet?, JT 1994/95 s. 577. 
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fotograferingsförbud istället för ett absolut dito, skulle även harmoniera med 
de övriga nordiska ländernas lagstiftning i frågan.193

 
Det svenska rättegångsförfarandet bygger på, som en princip av flera, 
omedelbarhetsprincipen.194 Har något förekommit endast under 
förundersökningen i brottmål eller förberedelsen i tvistemål, får det inte 
användas av rätten vid bevisvärderingen. Edelstam utgår från 
omedelbarhetsprincipen och hävdar att det i princip inte är något fel med att 
allmänheten via TV följer en huvudförhandling. Allmänheten får på så sätt i 
stort samma möjlighet som rätten att värdera vad som förekommit och hur 
domen skall falla ut. Informationen blir nästintill oförvanskad och 
allmänhetens ”dom” är mer trolig att överensstämma med rättens än vad 
som nu är fallet. TV-sända rättegångar skulle alltså enl. Edelstam bidra till 
att allmänhetens förtroende för domstolarna ökar. Utöver denna funktion 
kan man tala om en kunskapsökande och pedagogisk funktion om hur den 
svenska rättskipningen ser ut och går till.195

 
Även advokat Samuelson har gett uttryck för att tillåta TV-sända 
rättegångar. Han menar att den massmediala bevakningen av svenska 
rättsfall är alltför begränsad och att förbudet mot TV-sända rättegångar 
strider mot andemeningen i grundlagen. I 2 kap. 11 § RF är det stadgat att 
”förhandling vid domstol skall vara offentlig”. I princip betyder detta att alla 
skall kunna vara med under en och samma rättegång bara det fysiska 
utrymmet kan ges. Detta utrymme finns idag, om man använder sig av TV-
tekniken och så borde också göras enl. Samuelson. TV-sända rättegångar 
skulle alltså enl. Samuelson bidra till bättre kvalitet i den dömande 
verksamheten.196 En annan advokat som gett uttryck för att man borde tillåta 
TV-sända rättegångar, dock med starka restriktioner, är advokat Silbersky. 
Han menar att TV endast kan komma ifråga om alla inblandade ger sitt 
godkännande till detta. Det är den enskildes önskemål som måste beaktas, 
tillsammans med säkerhetsaspekten, då TV-mediet har en oerhört stark 
påverkan. Enligt Silbersky är all offentlighet av godo och därför anser han 
att fördelarna med att tillåta TV i rättssalen överväger nackdelarna.197

Axberger har ifrågasatt Edelstams resonemang kring tillåtligheten av TV-
sända rättegångar, även om han i slutändan kan tänka sig att tillåta 
fenomenet, dock under vissa förutsättningar. Till att börja med menar 
Axberger att Edelstam lägger alltför stor vikt vid det massmediala 
normsystemets möjligheter att förhindra överträdelser och den 

                                                 
193 Edelstam, Henrik, Offentlighet och sekretess i rättegång – principen om 
förhandlingsoffentlighet, s. 484-485. 
194 17 kap. 2 § RB och 30 kap. 2 § RB. 
195 Edelstam, a.a., s. 485-486. 
196 Samuelson, a.a., s. 493-494. 
197 Pokorny, Marianne, Ska TV få sända från svenska rättegångar också?, Advokaten nr 
2/1995 s. 5. 
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återhållsamhet i publiceringen av namn och bild som Edelstam anser vara 
för handen.198

 
Axberger anser att man inte i någon större utsträckning kan förlita sig på det 
massmediala normsystemet. Formuleringarna som förekommer i detta 
normsystem i form av uttryck som ”uppenbart allmänintresse” och dylikt är 
ganska vaga och oklara. Det gör heller inte saken bättre att det är nämnder 
som tillämpar dessa regler och inte domstolar. Praxisen är inte särskilt 
förutsebar då denna ganska mycket bygger på fria intresseavvägningar utan 
överprövningsmöjlighet. Tillämpningen är också dynamisk och förändras 
alltså förhållandevis mycket över tiden. Axberger menar egentligen inte att 
kritisera normsystemen i sig och inte heller de tillämpande instanserna. 
Dessa system är konstruerade för att gagna en yttrandefrihetsetik och inte 
för att reglera de yttersta gränserna för yttrandefriheten. Denna uppgift kan 
endast skötas av lagstiftaren och får inte överflyttas till massmedia. Den 
reservation som Axberger gör med avseende på TV-sända rättegångar 
innebär att TV-mediets genomslagskraft kan fordra begränsningar i 
användandet för att värna personintresset. TV-journalister bör inte få tillåtas 
arbeta i en rättssal, på liknande sätt som de gör på övriga platser. Det är 
offentlighetsfunktionen och inte den enskilda TV-stationens intresse som 
måste få styra utvecklingen och det behövs med all sannolikhet tämligen 
strikta regler för hur eventuell TV-bevakning kan tänkas ske. Axberger 
menar inte att domare och andra skall ”huka bakom skranket” för att skydda 
sig mot instormande TV-fotografer, utan istället bör de enskilda 
domstolarna i tidens anda och i kombination med det genomslag av ny 
teknik som kommit, anpassa sin verksamhet härefter, givetvis med 
reservation för att personvärnet inte får eftersättas. Sammanfattningsvis 
menar Axberger att då TV-sända rättegångar innebär större risker för 
personvärnet och för kvaliteten av det material som skall läggas till grund 
för en kommande dom, bör användningen då också kräva särskilda 
överväganden och begränsande regler. Det är upp till lagstiftaren och de 
enskilda domstolarna att tillse att tekniken kommer till offentlighetens gagn, 
utan att för den skull sätta rättsliga intressen på spel.199

 
Lagstiftaren har kommenterat frågan något i en departementspromemoria 
från 2001 under ett avsnitt som handlar om videoteknik och 
videoinspelningar. Det är inte direkt relaterat till TV-sända rättegångar, men 
stora paralleller kan ändå dras. 
 
I samband med att videoinspelningar av förhör diskuteras, konstateras att en 
sådan inspelning skulle utgöra allmän handling och om inga 
sekretessbestämmelser föreligger, kan media ta del av och använda 
inspelningen. Denna användning kommer sannolikt att genomföras via en 
utsändning i TV. Av de flesta skulle detta förmodligen uppfattas som ett 

                                                 
198 Här skall dock påpekas att även Edelstam tycker att normsystemet är ganska tandlöst för 
tillfället och att det behöver förenas med ytterligare sanktioner för att få avsedd effekt om 
TV-sända rättegångar skall komma att bli tillåtna (JT 1995/96 s. 544). 
199 Axberger a.a., s. 107-111. 
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integritetsintrång och ett mycket allvarligt sådant. En videofilm avslöjar inte 
bara utseenden utan även minspel och uppträdanden i stort. Lagstiftaren ser 
en uppenbar risk med att den som skall höras har funderingar kring hur 
inspelningen kommer att användas och att detta kan bidra till att han eller 
hon inte längre vågar tala fritt och öppet om en händelse. Redan idag finns 
problem med att få vittnen att anmäla iakttagelser kring brott. Vid ett 
offentliggörande genom att en videoinspelning från förhör visas, kan risken 
för repressalier och hot öka än mer. Mot önskemål från den enskilde om att 
inte en gjord videoinspelning ska offentliggöras, står allmänhetens intresse 
av insyn i rättskipningen. Ett sådant intresse väger tungt och får anses vara 
en förutsättning i att åskådliggöra för medborgarna, att rättvisa skipas. I 
USA, som nämnts ovan, förekommer ofta TV-sända rättegångar. Även i vårt 
land finns enl. lagstiftaren enstaka rättegångar för vilka allmänheten kan ha 
ett starkt intresse av insyn i bevisningen då denna är i bästa skick och detta 
måste anses vara genom en bildmässig framställning. Man skall alltså kunna 
ta del av detta utan att man behöver infinna sig i rättssalen. Dock stadgas att 
tiden inte är mogen för att i detta hänseende åstadkomma liknande 
förhållanden i Sverige, som är för handen i USA. Vidare uttalas att de 
möjligheter som idag finns att ta del av processmaterial är mycket goda.200 
Enligt 36 kap. 9 § RB, får inte ett vittne, innan eget vittnesmål, vara 
närvarande vid rättegången om inte särskilda skäl föreligger. För att bejaka 
de intressen som ligger bakom denna paragraf menar lagstiftaren att rätten 
antingen bör avstå från att göra videoinspelningar i sådana fall eller att 
inspelningarna som görs undanhålls allmänheten till dess bevisupptagningen 
avslutats. Det sägs i promemorian att ett offentliggörande av en 
videoinspelning ”till sin natur i högre grad antas vara ägnad att kunna 
påverka ett ännu inte hört vittne”. Detta är naturligtvis under förutsättning 
att vittnet inte redan på förhand bestämt sig för att ljuga.201  
 
Oavsett vilken ståndpunkt man intar i frågan om att tillåta TV-sända 
rättegångar eller ej, är alla inblandade överens om att det finns en del 
uppenbara nackdelar. Frågan blir då om dessa väger över eller om det går att 
hitta en lösning på problemet. 
 
Baier är en av flera som har ifrågasatt Edelstams välvilliga inställning till att 
tillåta TV-sända rättegångar. Han har en i grunden negativ inställning till att 
direktsända rättegångar skall tillåtas. Han frågar sig vilka förutsättningarna 
är, för att Edelstams modell med att ge obearbetad information till 
allmänheten skall kunna förverkligas. Domstolen är en hörnsten i rättsstaten 
och den verksamhet som där bedrivs är naturligtvis av stort allmänintresse. 
Media har, vilket slagits fast ett otal gånger tidigare, ett mycket stort ansvar 
för att ge medborgarna insyn och information. Det är emellertid mycket 
tveksamt om de verkligen klarar att leva upp till detta ansvar fullt ut. Det 
finns ofta alldeles för stora avvikelser i rapporteringen från vad som utspelar 
sig i verkligheten. Till att börja med är medias rapportering alltför 
oproportionerlig, i det att rapporteringen om grova våldsbrott och brott mot 
                                                 
200 Hovrättsprocessen i framtiden, Ds 2001:36, s. 102-104. 
201 Hovrättsprocessen i framtiden, Ds 2001:36, s. 108. 
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person är kraftigt överrepresenterade. Likaså är brott med inslag av sex 
också överrepresenterade och detta bidrar till att de mer vanliga, ofta 
lindrigare, brotten förekommer proportionellt sett mycket sällan i 
rapporteringen. Samma skeva bild ges även av brottslingen och offret, där 
miljö och andra sociala omständigheter sällan stämmer med verkligheten. 
Att den massmediala rapporteringen inte alltid präglas av objektivitet har 
många förklaringar. En grundläggande sådan är att massmedia i stort verkar 
på en marknad som är mycket konkurrensutsatt. Det måste hela tiden hittas 
avsättningsmöjligheter för nyhetsflödet. Vidare är det också så att det är 
svårt för media att rapportera kring komplicerade rättsfrågor. Det urval som 
görs av vad som har nyhetsvärde sker efter principer som är gemensamma 
för hela branschen. Det måste följaktligen finnas vissa intressanta drag hos 
en händelse och om dessa saknas kan händelsen aldrig bli en ”bra” nyhet. 
Detsamma kommer förmodligen att gälla också i fråga om TV-sända 
rättegångar. Det som förekommer i rättssalen måste hela tiden vinklas och 
fokusera även på icke-rättsliga fakta (s.k. human interest), för att vara 
intressant. Detta resonemang leder till att det kan bli stor skillnad på den 
bild massmedia ger av rättsliga frågor och hur verkligheten ser ut.202

 
Av de vetenskapliga studier som gjorts angående massmedias effekter, har 
det empiriskt utkristalliserats tre viktiga faktorer som har betydelse för sättet 
på vilket sådana eventuella effekter uppstår. Till att börja med spelar det roll 
vilket medium man granskar. De olika medierna har olika verkningar. Sedan 
är det också betydelsefullt på vilket sätt en fråga framställs. Skillnaden 
mellan braskande löpsedlar och en artikel med mer resonerande ton är stor. 
Slutligen spelar det också in vilken slutkonsumenten är och vad denne har 
för erfarenhet, förkunskaper, utbildning osv. Om vi nu via TV skall få 
information om rättsliga frågor, måste man ha som utgångspunkt att de 
flesta har ingen eller mycket liten erfarenhet av domstolens arbete och av 
rättsliga frågeställningar. Massmedia kommer att bli en ännu mer utpräglad 
informationskälla. Ofta är det dock så att massmedia rapporterar om 
rättsliga spörsmål på ett sätt som inte alltid stämmer överens med 
verkligheten. På lång sikt kan detta bidra till att medborgarna får en felaktig 
bild av vad som sker i den rättsliga sfären. Avseende domstolens arbete, så 
kan även detta arbete tänkas bli påverkat i endera riktningen av TV-sända 
rättegångar. Jämför man med USA går det att konstatera att den tekniska 
skillnaden blir försumbar, i så måtto att kameran som sådan knappt 
uppfattas och att bildupptagning i allmänhet inte i någon större utsträckning 
stör processen. Däremot finns andra moment som kan påverka domstolens 
arbete negativt. Ett av momenten är att den åtalade kan anse att han/hon 
framställs i en dålig dager i media och resultatet härav kan bli osäkerhet 
angående domstolens opartiskhet. Även rättens funktionärer kan givetvis 
påverkas av massmedias närvaro i rättssalen. Det är förvisso svårt att 
verifiera huruvida rättens funktionärer påverkas eller ej, men blotta risken 
härför kan skada förtroendet för domstolen. En TV-sänd rättegång innebär 
en ytterligare fokusering på målet, vilket i sin tur ökar risken för den 
åtalades farhågor. Likaså kan vittnen, sakkunniga och domare ges en 
                                                 
202 Baier, Matthias, TV-sända rättegångar – till vilken nytta?, JT 1994/95, s. 1105-1107. 
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föreställning om sådana omständigheter som inte är rättsligt relevanta. 
Givetvis finns denna risk även idag, men om man tar TV:s enorma 
genomslagskraft i beaktande så ökar risken för att sådant skall inträffa 
avsevärt.203

 
Om TV-sända rättegångar kommer att tillåtas i framtiden blir resultatet att 
medborgarna själva kan ta del av rättegångens förlopp, bevisvärdering och 
andra sådana omständigheter, från ”första parkett”. Problemet är bara att 
den breda allmänheten ofta inte har den kunskap som behövs för att göra sig 
en rättvis bild av läget. De pedagogiska effekter som Edelstam talar om 
förutsätter att TV skildrar rättegången på ett för allmänheten intressant och 
rättvisande sätt. Det är dock så att det endast finns begränsade resurser 
avsatta för detta ändamål i fråga om bl.a. mediautrymme och tid. I 
verkligheten är det så, att vad som är rättsligt relevant långtifrån alltid är av 
nyhetsvärde. Detta gör att TV, i sin konkurrensutsatta situation måste 
presentera rättegången så att den får ett nyhetsvärde, vilket i sin tur skulle 
kunna leda till en snedvridning som gör att den pedagogiska effekten helt 
uteblir. Massmedia kommer sannolikt att till allra största delen sända de mer 
spektakulära rättegångarna. Så fort en kändis är inblandad eller om det rör 
sig om stora summor pengar och liknande kommer TV att vilja sända. Det 
måste också konstateras att då domstolen placeras i offentlighetens ljus 
genom TV-mediet, kommer vissa av förutsättningarna för hur domstolen 
arbetar att förändras. Exempel på detta kan vara problem med rekryteringen 
av nämndemän. Det är inte alla som vill utsätta sig för den sorts offentlighet 
som TV medför. Det finns sammanfattningsvis stora risker med TV-sända 
rättegångar, enl. Baiers sätt att resonera. Arbetet i domstolen kan ta skada av 
att domstolen blir en plats där annat än den rättsliga processen utspelar sig, 
parters integritet kan kränkas, vissa domstolsfunktionärer kan komma att 
påverkas i negativ riktning samt det faktum att vissa mål helt kan komma att 
undandras domstolen, av rädsla för alltför utsträckt offentlighet. Det krävs 
mycket reglering för att helt motverka dessa nackdelar och med en sådan 
reglering är det inte troligt att media längre är intresserade.204 Det sista må 
Baier ha rätt i, men samtidigt är det media som i så fall själva måste dra 
denna slutsats. 
  
Cars har också gett uttryck för en negativ inställning till direktsända TV-
rättegångar. När det kommer till rörliga bilder kan en tilltalad i brottmål 
utsättas för ett onödigt lidande som är större än när t.ex. ett fotografi 
förekommer i en tidning. Med den utveckling vi har i Sverige, mot en ökad 
hänsyn till den enskilde, menar Cars att det knappast kan bli aktuellt med 
direktsända rättegångar i Sverige.205 Ett annat uttalande av Cars skulle 
kunna tala för tillåtligheten av TV-sända rättegångar, beroende på hur man 
läser det. Han skriver att ”när åhörarplatserna inte räcker till förefaller 
utsändning i radio och TV – med eventuell radering av tilltalades, 

                                                 
203 Baier, a.a., s. 1107-1108. 
204 Baier, a.a., s. 1108-1110. 
205 Cars, a.a., s. 63-64. Se dock Edelstams kritik mot detta synsätt i Edelstam, a.a., s. 483-
484. 
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målsägandes och vittnens namn – vara ett hyggligt substitut för att 
tillgodose offentlighetsgrundsatsen”.206 Dock anser jag att man inte skall 
uppfatta detta uttalande som ett argument för att tillåta direktsändning i TV 
av rörliga bilder. Med all säkerhet avser Cars att endast ljud skall få direkt 
återges i TV. Skälen till mitt resonemang är tre. För det första skulle det gå 
stick i stäv med vad Cars tidigare ansett i artikeln. För det andra kommer 
uttalandet i anslutning till ett avsnitt i artikeln som behandlat just 
ljudåtergivning och för det tredje använder Cars ordet ”radera” när det 
kommer till tilltalades, vittnes och målsägandes namn. Detta sista tyder 
närmast på att det handlar om att rent audiotekniskt radera namnen. Hade 
det varit fråga om rörliga bilder hade han kanske använt sig av ett annat 
språk, såsom att ”ej visa namnen” eller kanske ”dölja de olika 
rättegångsaktörernas namn i sändning”. Sammantaget anser jag därför att 
Cars är kritisk mot att tillåta TV-sända rättegångar. 
 
Ytterligare andra kritiska röster mot att tillåta TV-sända rättegångar är 
nuvarande JämO, Claes Borgström (vid tiden för uttalandet var han advokat) 
samt professor Carl M Elwing. 
Borgström anser inte att TV har något nytt att tillföra offentlighetsprincipen, 
utöver vad tidningar och inte minst radion redan ger. Han menar att bilderna 
snarare innebär en möjlighet till manipulation då kameran kan fokusera på 
nervöst minspel och bristande koncentration. Vidare anser Borgström att det 
skulle skapas extra dramatik, helt i onödan. Aktörerna som alltid är 
närvarande såsom domare och åklagare skulle måhända kunna vänja sig, 
men tilltalade och vittnen skulle däremot kunna hamna i en synnerligen 
utsatt position.207 Åt samma håll lutar Elwing. Han har uttalat sig i samband 
med Palmemålet och dess mediekarusell. De uttalanden han gjorde runt 
1989 verkar stå sig som argument mot att tillåta TV-sända rättegångar. Han 
ställer sig frågande till hur en domstol skall kunna stå emot den press det 
kan innebära när en rättegång förs inte bara inför domstolen, utan också 
inför befolkningen i stort. Även om domstolsjurister kan anses vara relativt 
garvade i mediehänseende, är det svårt att frigöra sig helt från den allmänna 
opinionens domstol och den massmediala uppmärksamheten. Elwings 
starkaste argument är dock den tilltalades intressen. Man måste komma ihåg 
att den tilltalade enl. oskyldighetspresumtionen är oskyldig tills det att dom 
faller i saken. Det kan vara tillräckligt illa att exponeras i sessionssalen. Att 
då förutom detta tvingas att finna sig i att få allmänheten på en halv meters 
avstånd framför TV-apparaten och genom detta bidra till en slags 
vardagsunderhållning, är enl. Elwing skäl nog att inte tillåta TV-mediet i 
rättssalen. Avslutningsvis menar han att förhandlingarna lätt kan få ett drag 
av folknöje över sig och att denna utveckling inte alls är av godo med tanke 
på det seriösa intryck som bör omgärda alla brottmålsrättegångar.208

 
Om man ska försöka sammanfatta kritikernas argument mot att inte tillåta 
TV-sända rättegångar går dessa i stort ut på att den tilltalades intressen 

                                                 
206 Cars, a.a., s. 68. 
207 Advokaten nr 2/1995 s. 5. 
208 Elwing, Carl M, Brottmålsrättegången – ett folknöje, TSA 1989, s. 234-235. 

 71



måste värnas, så att inte bilder manipuleras och allmänheten får en skev bild 
av rättegången samt att det inte ska bli frågan om att ställning tas för eller 
emot någondera parten. Med tanke på TV-mediets genomslagskraft finns en 
stor rädsla hos kritikerna att både rättens aktörer och övriga medverkande i 
rättegången blir påverkade på negativt sätt. Det finns risk att det blir en 
mediecirkus med vissa utvalda, mer spektakulära rättegångar, som inte står i 
proportion till de brott som begås. Ytterligare andra farhågor är att rättens 
bevisvärdering kan bli påverkad. 
 
Edelstam har gjort en probleminventering där han bemöter en del av dessa 
argument. Edelstam håller med om att ökad offentlighet i de allra flesta 
fallen också innebär ökat lidande. Lösningen på problemet är enl. honom 
dock inte ett absolut fotograferingsförbud, utan ett villkorat sådant. Med ett 
villkorat förbud kan samma hänsyn tas som rätten idag tar, när det gäller 
huruvida ljudupptagningar skall tillåtas eller ej. Då skulle tillstånd för 
bildupptagning kunna nekas, om det besvärar den tilltalade och detta blir till 
men för utredningen. Om lidandet inte skulle anses vara till men för 
utredningen, bör i enlighet med Edelstams resonemang, frågan bedömas enl. 
massmedias normsystem. Samma möjlighet till villkorat förbud skulle 
kunna gälla även övriga rättegångsaktörer. Vad anbelangar tvistemålen är 
lidandeaspekten inte lika påtaglig som för brottmålen. Dock skriver 
Edelstam att en bildpublicering i exempelvis ett dispositivt tvistemål med en 
näringsidkare inblandad, skulle kunna få negativa konsekvenser för 
företaget ur en PR-mässig synvinkel.209

 
I 3 kap. 1 § RTL finns stadgat att den rätt ett programföretag har att sända, 
skall utföras med beaktande av saklighet och opartiskhet. Som framgått 
ovan210 finns ett krav nedlagt i publicitetsregel nr. 14 i de pressetiska 
reglerna, att en person som är misstänkt för ett brott, i lagens mening alltid 
skall beaktas som oskyldig till dess dom fallit. 
 
När det kommer till risken för ”vinklade” reportage sätter Edelstam hög 
tilltro till det normsystem som massmedia skall rätta sig efter och till 
Granskningsnämndens verksamhet. Han poängterar särskilt att de två 
stadganden som jag precis nämnt, talar för att en ”vinkling” inte sker. 
Edelstam frågar sig emellertid om denna nuvarande reglering räcker för att 
stävja ett potentiellt missbruk.211 Han föreslår att ett framtida meddelande 
av dispens för att tillåta TV-kameror i rättssalen också skall förenas med 
exempel på sådana situationer då dispens inte skall meddelas. Detta kan 
t.ex. vara då ett programföretag vid något tidigare tillfälle missbrukat 
material i strid med massmedias normsystem och eventuellt fått ett inslag 
fällt av Granskningsnämnden. Detta borde enl. Edelstam kunna ge 
massmedias normsystem ytterligare vikt.212 Avslutningsvis i denna del 
sneglar Edelstam på USA och konstaterar att redan idag finns det där 

                                                 
209 Edelstam, a.a., s. 488-489. 
210 Se sid. 12. 
211 Edelstam, a.a., s. 489. 
212 Edelstam, a.a., s. 511. 
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exempel på hur massmedieföretag kan få inskränkt framfart i rättssalen. I 
Sverige finns redan nu genom 5 kap. 9 § RB, en möjlighet att meddela 
behövliga föreskrifter för att upprätthålla ordningen i rättssalen.213 Vad 
gäller påverkan av rättens bevisvärdering är detta en erkänt svår fråga. En 
uppfattning gör gällande att ökad offentlighet för med sig en strängare 
prövning av bevisningen och på sätt sänker dess värde i förhållande till vad 
det skulle ha varit utan TV i rättssalen. En annan uppfattning är att den 
publicitet som ökad offentlighet medför kan innebära att beviskravet höjs 
och på så sätt kan en tilltalad komma närmare en friande dom än annars.214

 
Silbersky har som nämnts ovan givit uttryck för att tillåta TV-sända 
rättegångar endast om alla inblandade givit sitt tillstånd till detta. Edelstam 
har behandlat detta krav i sin probleminventering. Han delar upp frågan i att 
dels samtycka till själva bildupptagningen, dels en senare publicering av 
desamma. Vad anbelangar bildupptagningen i sig menar Edelstam att detta 
bör lösas på samma sätt som idag gäller för ljudupptagning, nämligen att 
hänsyn skall tas endast till om upptagningen kan leda till men för 
utredningen. Han är principiellt emot att samtycke från den tilltalade skall 
krävas, på den grunden att om denne nekar sitt samtycke finns det en risk 
för att rätten anser detta nekande vara en omständighet som sänker 
bevisvärdet av den tilltalades utsaga. Den tilltalade kan känna sig tvingad att 
samtycka på den grunden att en vägran skulle kunna uppfattas av både 
rätten och allmänheten som att han är skyldig. När det gäller samtycke till 
publiceringen kan samma problematik som tidigare förekomma, nämligen 
att den tilltalade känner sig i det närmaste tvingad att samtycka. Här anser 
Edelstam för sin del att detta snarast borde vara en sak att hantera för 
pressetiken.215

 
Edelstam har i en artikel i Juridisk Tidskrift bemött och nyanserat den kritik 
som förekommit mot vissa av de argument han anfört, till stöd för att införa 
TV-sända rättegångar. Denna kritik har i första hand framförts av Baier och 
redovisats i stora drag ovan. I artikeln poängterar Edelstam att det är ett 
villkorligt förbud han vill ha och inte att fritt släppa loss massmedierna i 
rättssalen. Han är medveten om de problem som finns, men ger argument 
för att dessa skall kunna lösas på bästa sätt och således ej få hindra att det 
absoluta förbudet mildras. Han inleder artikeln med att konstatera att TV-
mediets genomslagskraft är helt oöverträffad när det kommer till reell 
offentlighet. Utan TV i rättssalen frågar sig Edelstam om det 
överhuvudtaget kan anses finnas någon reell offentlighet i Sverige. Med 
reell offentlighet i detta sammanhang avser Edelstam allmänhetens 
möjligheter att få verklig insyn i och information om rättskipningen. 
Beträffande de brister i massmedias rapportering som Baier m.fl. påpekat, 
håller Edelstam med såtillvida att media som länk mellan rättsväsende och 
allmänhet kan vara problematisk. All anledning finns att granska hur 
massmedia fullgör sin uppgift och mer juridiskt kunniga journalister är 

                                                 
213 Edelstam, a.a., s. 490. 
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något som måste strävas efter. Edelstam menar att det ”förvanskande” av 
information som motståndarna till TV-sända rättegångar använder som 
argument, skulle kunna förbättras med hjälp av just TV. Om möjligheten 
ökar för att återge autentiska bilder och ljud, borde detta rimligtvis bidra till 
att motverka snedvridning av fakta. Utöver detta autentiska material menar 
Edelstam att förklarande kommentarer är på sin plats.216

 
Avseende risken att det bara skulle bli rättegångar om sex och våld som 
skulle komma att visas på TV, anser Edelstam till att börja med att ”stängda 
dörrar” är det bästa sättet att motverka integritetskränkningar. Vidare 
föreställer han sig att journalister genom bättre kunskaper och ökad insikt på 
egen hand skulle kunna komma att inse att även andra måltyper än de nyss 
nämnda kan vara av samhälleligt intresse. Han nämner här juristkonsulter 
som ett bra alternativ att ta till för kriminaljournalisterna i deras arbete. 
Utöver att stängda dörrar innebär ett hinder mot integritetskränkning 
påpekar Edelstam att även massmedias normsystem utgör en tröskel som 
skall passeras innan visst material får sändas. I argumenten mot 
tillåtligheten av TV-sända rättegångar återfinns ett starkt argument att 
förhörspersoner kan bli negativt påverkade och hämmade av vetskapen om 
TV-kamerors närvaro. Edelstam menar att man i sådana fall skall kunna 
förbjuda upptagning för delar av huvudförhandlingen för att förhindra detta. 
Att vissa delar av rättegången inte kommer att sändas får man således 
acceptera. Baiers påstående att offentliga rättegångar som sänds i TV inte 
skulle kunna tillgodogöras av allmänheten på annat sätt än som ren 
underhållning, håller inte Edelstam med om. Edelstam menar att Baier här 
underskattar allmänhetens förmåga att bedöma rättsliga frågor och att 
bevisvärdering många gånger handlar om ren intuition. Att, som många i 
debatten har gjort, jämföra utvecklingen i USA rakt av med den svenska 
utvecklingen är också något Edelstam reagerat mot. I själva verket är det så 
att skillnaderna mellan USA och Sverige i detta hänseende är många. I 
Sverige, menar Edelstam, har vi strängare regler för publicering av namn 
och bild, det massmediala normsystemet är tämligen väl fungerande med 
självsanering och självkontroll och slutligen har USA en annan 
”massmediekultur” än vi har. Det sista argumentet underbygger Edelstam 
med att de amerikanska tittarna matas med så kallade ”crime stories” i 
många olika TV-kanaler. Bilder på döda och blodiga kroppar visas upp och 
dess enda funktion är snabb och billig underhållning. En sådan utveckling 
finns inte i Sverige, åtminstone inte än.217

 
Ekelöf har också uttalat sig i frågan. Massmedias rapportering har liknats 
vid forna tiders bruk att ställa en brottsling vid ”skampålen”. Det har alltså 
skapats en ny sorts skamstraff och Ekelöf ser i detta en intressant paradox, 
nämligen det faktum att samtidigt som frihetsstraffen kortats ner, har 
massmedias ”privatjustis” blivit mer effektiv och slår hårdare på den som 

                                                 
216 Edelstam, Henrik, TV-sända rättegångar – ett ovälkommet gissel eller en önskvärd 
utveckling?, JT 1995/96, s. 532-537. 
 
217 Edelstam, a.a., s. 538-547. 
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blir utsatt. TV-sända rättegångar skulle ytterligare kunna spä på denna 
effekt.218 Avseende den kontrollfunktion som massmedia har och som 
förespråkarna för att tillåta TV-sända rättegångar anser skulle kunna bli 
bättre, menar Ekelöf att denna bäst tillgodoses genom att parterna biträds av 
advokater. Detta har mycket större betydelse ur kontrollsynpunkt än vad det 
har att ge allmänheten tillträde. De eventuella fel som kan komma att begås 
i domstolsväsendet kan nämligen i de allra flesta fallen uteslutande bara 
upptäckas av en person som är juridiskt skolad.219
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6 Slutsatser och egna 
kommentarer 
Under detta avsnitt tänkte jag med egna kommentarer och tankar 
konkretisera och ”väva ihop” uppsatsens olika delar. 
 

6.1 Diskussion kring de relevanta 
inskränkningarna i förhandlingsoffentligheten 

6.1.1 Stängda dörrar och närvaromedgivanden 

De, för massmedias del, mest intressanta inskränkningarna att behandla är 
de tre inskränkningar som beskrivits ovan i uppsatsen under avsnitt 4. Den 
första handlar om stängda dörrar och i anslutning härtill är det lämpligt att 
diskutera även tystnadsplikten och meddelarfriheten. Stängda dörrar innebär 
att varken press eller allmänhet har tillgång till en förhandling och 
tystnadspliktsförordnanden medför att det som förevarit under en 
förhandling inte får spridas vidare. Naturligtvis är det så att stängda dörrar, 
ofta då i förening med tystnadspliktsförordnanden enl. 5 kap. 4 § RB, 
uteslutande meddelas för grövre brott där det är av synnerlig vikt att 
uppgifterna inte sprids vidare. Kring inskränkningen med stängda dörrar 
finns egentligen inte så mycket att anmärka på. Kritiken från pressens sida 
och även från andra aktörer avseende denna inskränkning har varit ljum. 
Oftast rör det sig om mycket grova brott och företeelser och det finns inget 
som direkt motiverar att man skulle lätta på dessa regler. Det som kan 
diskuteras är bedömningen av hur domstolarna ser på rekvisitet ”synnerlig 
vikt” och att kraven kan variera ganska kraftigt. Emellertid är även detta 
förståeligt då domstolen i varje enskilt fall måste anpassa sig till just de 
förutsättningarna. En annan sak är att uppgifter kan läcka ut till pressen på 
ett tidigt stadium i utredningen och detta kan, som vi har sett, få förödande 
konsekvenser för den drabbade. Det främsta exemplet från den allra senaste 
tiden är den s.k. NK-mannen som var misstänkt för mordet på 
utrikesminister Anna Lindh. Även om vissa av de uppgifter som vaskades 
fram av pressen säkerligen stämde, var det ändå helt fel att hänga ut honom 
på sätt som skedde. Det var ju mestadels helt irrelevanta omständigheter 
som togs upp. 
 
Att överklaga ett beslut om stängda dörrar är som framgått inte helt 
problemfritt, då det inte finns någon särskild lagreglering för just detta. Man 
får använda sig av regleringen kring icke-slutliga beslut i 49 kap. 3 § st. 2 
RB. För massmedias del, om de vill överklaga sådant beslut, blir detta ändå 
ganska meningslöst. När rättegången i underrätt är över skall överrätt även 
utan överklagande pröva om förutsättningar för stängda dörrar finns kvar. 
Om överrätt efter överklagande skulle finna att fel blivit begånget i lägre 
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rätt, kan de förvisso återförvisa eller undanröja domen, men 
bevissvårigheterna kring hur menligt rättegången blivit påverkad av att den 
utspelat sig bakom stängda dörrar är stora. Här menar jag att en 
specialreglering borde införas som skulle möjliggöra att överklaga ett beslut 
om stängda dörrar i samband med att rätten fattar beslutet. Det finns ingen 
större mening med att kunna överklaga ett sådant beslut först i samband 
med dom. Då är ju skadan redan delvis skedd och är åtminstone svårare att 
reparera än vad som skulle kunna ha varit fallet annorledes. 
 
Stadgandet i 5 kap. 3 § RB om att annan får närvara vid rättegång med 
stängda dörrar borde rimligtvis inte beröra massmedia på något sätt. 
Förutsättningen för att annan skall få närvara är att denna närvaro på något 
sätt skall vara till förmån för förhandlingen. Det har väl inte inträffat så ofta, 
får man förmoda, att massmedias närvaro är till hjälp för parterna, eller ens 
är önskad av någondera som sitter med vid förhandlingen. Rättens 
ordförande skulle aldrig tillåta massmedia att vara med vid en förhandling 
inom stängda dörrar. Att de inte får närvara måste anses vara ett av 
huvudargumenten för att förordna om stängda dörrar. De har nämligen 
kapacitet att sprida information och uppgifter på ett snabbt sätt och till 
väldigt många människor på en och samma gång. Det är just detta som skall 
undvikas med en rättegång bakom stängda dörrar i och med att rättegångens 
parter ansetts vara skyddsvärda objekt. 
 

6.1.1.1 Tystnadsplikten och meddelarfriheten 
 
I SekrL:s olika paragrafer finns åtskilliga påbud vad gäller tystnadsplikten 
för olika personer som närvarat vid en förhandling bakom stängda dörrar 
och även för domare och nämndemän när de överlägger till dom. Det senare 
omfattar naturligtvis även offentliga rättegångar. 
 
Tystnadsplikten avseende sådant som förekommit vid överläggning till dom 
har bitvis varit föremål för diskussion.220 Argument för båda ståndpunkter 
har tagits upp i avsnittet ovan i uppsatsen, som behandlar just detta. För 
egen del anser jag att överläggning till dom även fortsättningsvis skall vara 
hemlig. Ekelöfs tankar kring problematiken är naturligtvis tänkvärda, men 
jag är benägen att här hålla med Edelstam. Vad Edelstam vill belysa med 
sitt inlägg i debatten är troligen att dömandet skulle påverkas negativt av 
offentligheten på så sätt att domare och nämndemän, av rädsla för att göra 
bort sig eller verka inkompetenta, inte vågar diskutera fullt ut och framföra 
allt det som måste ventileras för att domslutet skall bli korrekt och för att 
rättssäkerheten skall fungera. Detta gör att det är nödvändigt med hemliga 
överläggningar för att hindra påhopp på rättvisans tjänare och för att 
meningsutbytet mellan domare och nämndemän skall fungera så 
problemfritt och så bra som det bara är möjligt. 
Att meddelarfriheten då inte omfattar vad som förevarit vid överläggning till 
dom är också helt naturligt av samma anledningar. Däremot tjänar 

                                                 
220 Se sid 19-20 ovan. 
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meddelarfriheten sina syften på de flesta andra områden. Meddelarfriheten i 
kombination med efterforskningsförbudet leder till att en uppgiftslämnare 
kan påtala felaktigheter utan att själv bli ”straffad” för det. 
Detta är naturligtvis ett mycket viktigt skydd för en uppgiftslämnare som 
vill förbli anonym. Utan efterforskningsförbudet, skulle meddelarfriheten bli 
ganska urholkad. Det hade varit ganska lätt att ta reda på vem som agerat 
uppgiftslämnare i ett enskilt fall och denne hade sedan kunnat utsättas för 
diverse påtryckningar och t.o.m. riskerat att bli av med sitt jobb. 
Meddelarfriheten finns delvis till för att man ska våga påtala 
missförhållanden inom olika organisationer och sammanslutningar och 
givetvis finns det starka intressen som helst inte hade velat att den här typen 
av uppgifter skulle ha sett dagens ljus. Utan ett efterforskningsförbud skulle 
förmodligen dessa goda avsikter gå om intet. 
 
Att advokater inte har sådan meddelarfrihet är dock mycket bra och en 
förutsättning för att advokatskrået skall kunna fortsätta verka på ett legitimt 
sätt. Utan detta undantag från meddelarfriheten, hade det inte varit många 
som vågat anförtro sin advokat känsliga uppgifter och detta skulle i längden 
kunna hota hela rättssäkerheten. Även om detta undantag således har 
positiva aspekter, finns det dock andra problem med att endast den ”ena 
sidan”, nämligen åklagarna kan ventilera sina ståndpunkter på grund av så 
kallade yppandeförbud. Detta kommer att diskuteras nedan under kapitel 
6.3.2. 
 

6.1.2 Ljudupptagningsförbudet 

I 5 kap. 9 § RB finns en möjlighet för rätten att begränsa upptagningen av 
ljud för allmänheten och för massmedias representanter. Det är olika 
intressen som vägs mot varandra i det att ljudupptagningen inte får bli till 
men för utredningen, samtidigt som offentlighetsintresset är en grundbult 
som skall respekteras in i det längsta. Att exempelvis massmedia får ta upp 
ljud kan bidra till en mer korrekt och bättre återgivning av vad som förevarit 
i rättssalen. Samtidigt måste man inse att ett vittne eller annan part i 
rättegången som kanske redan känner obehag inför själva situationen, 
ytterligare kan sättas under press av vetskapen om att det han eller hon säger 
skall tas upp på band och eventuellt radieras över hela landet. Det är upp till 
rätten att beakta de hänsyn som är relevanta för om ljudupptagning skall få 
tillåtas eller ej och 5 kap. 9 § RB ger utrymme för en ganska skönsmässig 
bedömning. Detta är viktigt av det skälet att det ena målet inte är det andra 
likt och då behöver rätten kunna göra individuella hänsynstaganden i varje 
enskilt fall. 
 
Eftersom många brottmål har något av ”nyhetens behag” över sig, betyder 
det oerhört mycket för en journalist att snabbt få ut uppgifter från en 
brottmålsrättegång. Om han eller hon tvingas vänta flera veckor, eller 
kanske ännu längre, får förbudet förmodligen sin avsedda effekt, då 
journalisternas intresse för en bandkopia som är flera veckor gammal 
avsevärt minskat. I sammanhanget är det naturligt att konstatera vid vilken 
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tidpunkt en bandupptagning blir allmän handling och därmed tillgänglig för 
bl.a. massmedia. Detta är beroende av om en ljudinspelning skall anses som 
en del av protokollet eller ej, något som inte har ett självklart svar i landets 
domstolar. Det skiljer i tillämpningen och området är allmänt oklart. Av det 
tidigare refererade rättsfallet, RH 1990:89, ansåg hovrätten att en 
ljudinspelning var en del av protokollet och att det ska utgöra allmän 
handling först när hela protokollet färdigställts. Det finns dock de domstolar 
som tillämpar ett annat synsätt och som menar att en ljudinspelning är en 
avskild del som ej skall bearbetas på samma sätt som anteckningar och som 
därför kan lämnas ut direkt efter förhör. Frågan som ställdes tidigare i 
uppsatsen huruvida förbudet har avsedd effekt eller ej, kan således bara 
besvaras med ”det beror på”. Det beror nämligen på var i landet man arbetar 
som journalist som blir avgörande för hur lång tid det ska ta att få ut en 
bandupptagning. Tidpunkten avgörs av det synsätt som den aktuella 
domstolen tillämpar i fråga om utlämnande av en bandupptagning. Detta är 
inte rimligt och därför bör området också ses över. Det är naturligtvis av 
stor vikt för en journalist att snabbt kunna få ta del av det som förekommit 
vid en rättegång och på så sätt kunna publicera det inom en rimlig tid. 
 
De lege ferenda skulle man kunna tänka sig att lagreglera området, så att vi 
får en enhetlig syn i landets domstolar. Antingen får man lagfästa att en 
bandupptagning skall utgöra en del av huvudförhandlingsprotokollet eller 
att banden skall uppfattas som utgörande en slutlig dokumentation och då 
också en från protokollet fristående del. Av detta skulle sedan följa när de 
blir allmän handling, enl. tidigare förda resonemang härom. Det viktiga blir 
alltså att få en enhetlighet i det förfarande som skall användas när domstolen 
avgör huruvida den skall lämna ut en bandupptagning eller ej. Om så ej sker 
kommer det att finnas en fortsatt osäkerhet som kan leda till en icke 
konsekvent behandling av olika massmediala företrädare, beroende på var 
de verkar. 
  

6.1.3 Fotograferingsförbudet 

Avseende fotograferingsförbudet återfinns samma svåra problematik som 
vid ljudupptagningsförbudet, avseende integritetsaspekten kontra 
offentlighetsintresset. Här ställs dock problematiken verkligen på sin spets. 
Att bli fotograferad i rättssalen kan säkert uppfattas som oerhört betungande 
av vissa rättegångsdeltagare, medan andra ej känner samma obehag. Därför 
kan jag tänka mig, i enlighet med Edelstams tankegångar, att införa ett 
villkorat förbud mot fotografering. Rätten skulle vara den instans som 
slutligen bestämde och mycket hårda krav borde kunna ställas på 
fotograferingen. Att kameratekniken skulle inverka särskilt störande på 
processen har jag svårt att se med dagens smidiga teknik. Detta argument är 
således inget som bör väga särskilt tungt när man funderar kring dessa 
frågor. Då TV-sända rättegångar också hör hemma under 
fotograferingsförbudet, får dessa ting anses intimt sammankopplade. 
Naturligtvis är fotografering i rättssalen inte alls lika ingripande som att 
filma, men det utgör ändå ett ingrepp på den personliga integriteten. Mycket 
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av det som sägs under avsnittet nedan som behandlar TV-sända rättegångar 
kan därför också sägas vara relevant för fotograferingsförbudets vara eller 
icke vara med avseende just på fotograferingen. Jag vill dock poängtera att 
det är stor skillnad på att filma och på att ta kort. Man fångar inte minspel 
och andra kroppsliga rörelser på samma sätt genom att fotografera som 
genom att filma. Som sagts ovan skulle jag kunna tänka mig ett villkorligt 
fotograferingsförbud, men då skulle det villkorade området endast gälla 
fotograferingen och ej filmning samt vara förenat med stränga krav på 
journalisterna. Det kan nämligen ibland kännas märkligt, att en duktig 
tecknare in i minsta detalj kan avbilda aktörerna i rättssalen, men att de inte 
får fotograferas. Ett alternativ hade kunnat vara en sorts prövotid för ett 
villkorat förbud och sedan skulle detta kunna utvärderas. Man måste dock 
vara uppmärksam på att det ena kan leda till det andra och när en sådan här 
process sätts igång blir det måhända svårt att bromsa utvecklingen. 
 

6.2 Bör domare kommentera sina egna 
domslut? 

Domstolarna har, precis som övriga myndigheter, ett visst 
informationsansvar. Frågan huruvida det är lämpligt att en domare 
kommenterar ett avgörande han själv varit med om att döma, efter det att 
dom fallit, är starkt förknippat med detta ansvar. Meningarna går, som ovan 
redogjorts för, vitt isär. Gregow har framfört en rad argument mot att 
domare skall kommentera egna domar i efterhand. Dessa återfinns ovan i 
uppsatsen under avsnitt 5.1.1.2 och jag tänkte kort kommentera några av 
dessa här. Att domstolen handhar ärenden som rör känsliga och delikata 
uppgifter samt innefattar svåra bedömningar är i allra högsta grad sanning. 
Naturligtvis är det av stor vikt, precis som Gregow anser, att sådana ärenden 
och en sådan rättskipande uppgift behandlas enl. strikta former. Att med 
detta resonemang hävda att en sådan uppgift inte lämpar sig för offentliga 
uttalanden, menar jag dock vara att gå ett steg för långt. Precis detta 
förhållande kan snarare anses vara bakgrunden till att det ibland krävs 
uttalanden i sak, av enskilda domare. Det handlar naturligtvis om svåra 
bedömningar, men då måste ju dessa kunna försvaras på ett bra sätt och 
förtydligas om det inte klart framgår av domskälen vad som varit avsett och 
vad rätten menat. Om en bedömning varit svår för domstolen, är den 
naturligtvis än svårare för media och allmänhet att förstå sig på. Finns det då 
ingen som vill förklara, kan detta leda till att en riktig dom feltolkas. 
 
Att domskälen skall skrivas på ett sådant utförligt sätt att inga förklaringar i 
efterhand skall komma att behövas är naturligtvis helt rätt och riktigt. Tittar 
man dock på hur det ser ut i praktiken förstår man att det inte alltid kan bli 
så. Den tidsbrist och överbelastning som finns hos landets domstolar är en 
mycket stor och bidragande orsak till att domskäl inte alltid blir så utförliga 
och uttömmande som domaren vill. Då är det viktigt att ställa upp och 
förklara om något inte är helt glasklart. Jag förstår vad Gregow menar när 
han anser att då domstolen skilt saken ifrån sig skall ytterligare 
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kommentarer inte vara nödvändiga, men jag håller ändå inte helt med. 
Återigen låter det bra i teorin, men om det fortfarande finns ett behov av en 
förklaring och en sådan vägras på denna grund är man tillbaka där det hela 
började. Det blir nästan fråga om att en dom inte förklaras av rena 
principskäl. 
 
Regelverket som styr rättegångsförfarandet och måls avgörande skall 
naturligtvis respekteras även efter det att dom fallit. Att säga att en domare 
inte bör ”kasta loss och tala mer eller mindre fritt om saken”, är dock något 
av en överdrift. Det skall självklart inte bli fråga om att domare helt skall 
”kasta loss” och kommentera fritt, utan vad det handlar om är att göra små 
förtydliganden här och var, om så behövs. 
 
Avseende argumentet att inte basunera ut parters namn och dylikt till 
pressen, håller jag helt med Gregow. Det tjänar ingenting till utan kan 
tvärtom leda till en form av hetsjakt om det i allmänhetens ögon kommit att 
bli en ”felaktig” dom, dvs. en dom som inte utföll så som den breda massan 
skulle ha velat. Dock anser jag att det i medieintressanta fall är bättre om 
domstolen tillrättalägger och upplyser om fakta i målet, som förvrängts eller 
feltolkats, än att det spekuleras om ett fall i massmedia på felaktiga grunder. 
 
Angående Gregows avslutande argument är jag i teorin benägen att hålla 
med honom. Rättskipning skall nämligen ske i rättssalarna och inte i 
tidningar och TV, men detta innebär inte med automatik att domare inte 
skulle kunna kommentera ett domslut de varit med om att avge. I en idealisk 
värld är Gregows resonemang helt riktigt, men då domstolarna är 
överbelastade och därför inte alltid kan skriva lika bra domskäl som de 
eftersträvar, kan förklaringar ofta vara på sin plats. Om nya omständigheter 
framkommit i efterhand, får man som domare hänvisa till den kunskap som 
förelåg vid tiden för avgörandet. Även om domarkåren är en mycket duktig 
yrkeskår, är de inga orakel som kan se in i framtiden. Jag kan för egen del 
inte se hur en sådan hänvisning av en domare skulle kunna bidra till ett 
minskat förtroende för domstolarna. Jag tycker att domare mycket väl kan 
uttala sig om enskilda domar för att berika debatten och skapa förtroende för 
rättsväsendet. På samma gång finns det naturligtvis problem och dessa 
måste lösas efterhand. Det är mycket viktigt att en domare inte uppfattas 
som jävig i ett mål eller att en domare yttrar sig på ett sådant sätt att det han 
säger kan tolkas som att domen grundats på andra omständigheter än de som 
förekommit i domskälen. Det bästa vore naturligtvis om mer pengar hade 
kommit domstolsväsendet tillgodo. Detta hade kunnat borga för mindre 
tidsbrist och således ännu bättre domskäl. Dock är frågan om mer pengar 
politisk och förklaringar kan behövas oavsett domskälens kvalitet. Att ha en 
kontaktperson anställd som inte tagit befattning med målet själv kan vara 
mycket värdefullt, men fortfarande har man inte helt löst problematiken med 
att det ibland behövs upplysningar även i sak. 
 
Sammanfattningsvis kan man således konstatera att frågan är ganska 
infekterad och att meningarna går isär. Det finns, som redogjorts för i 
avsnitt 5.1.1.2, både fördelar och nackdelar med att kommentera en dom i 
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efterhand och jag tror personligen inte på en enda lösning på problemet. 
Man måste göra en ad-hoc bedömning, dvs. en bedömning från fall till fall 
och se på omständigheterna i det enskilda fallet. Att alla Sveriges domare 
skulle kunna komma fram till samma slutsatser och resultat härvidlag finner 
jag föga troligt. Det vore emellertid mycket önskvärt om någon sorts 
gemensam handlingsplan kunde utarbetas i denna fråga, så att det 
åtminstone fanns en stomme för domarna att utgå ifrån. DV har publicerat 
riktlinjer om hur pressen skall hanteras, men en ännu mer konkret 
handlingsplan hade varit önskvärt. Problematiken kring kommenteringen 
kan också knytas till vad jag tidigare berört; nämligen det sätt på vilket en 
domstol lämnar upplysningar till massmedia. Det ska inte vara på det sättet 
att en journalist i Gävle inte har samma tillgång till färsk information som 
en journalist i Malmö och vice versa. På samma sätt är det inte bra om det 
mellan domstolarna i olika delar av landet finns alltför skillnader i det 
synsätt som avgör om en domare skall kommentera sina egna domar eller ej. 
 

6.3 Olika aspekter kring den massmediala 
rättstillämpningen 

6.3.1 Nutida brottsrapportering 

När man som mediekonsument tar del av tidningar och TV kan det lätt 
konstateras att brottsrapportering är väldigt vanligt förekommande. Särskilt 
den grövre brottsligheten, med inslag av grovt våld och sex är klart 
överrepresenterad i förhållande till antalet incidenter. När massmedia gör 
dessa reportage har de ofta ont om tid, då de helst bör få ut sina nyheter fort, 
på grund av den närmast mördande konkurrensen. Som det gamla talesättet 
lyder är det just detta som är ”pudelns kärna”. Tidsbristen i massmedias 
rapportering kan medföra att en viktig detalj i rapporteringen blir 
förvanskad, medvetet eller omedvetet, för att väcka uppmärksamhet och få 
folk att konsumera nyheter. Detta bidrar till att felaktigheter, som inte borde 
vara för handen, ”skapas” och då blir förtroendet för rättsskipningen naggat 
i kanten. 
 
Resonemanget kring att en frikännande dom inte alltid skall ses som ett 
bevis på att någon är oskyldig, utan snarare på att man inte lyckats bevisa 
dennes skuld, är också något som massmedia och andra i samhället mer 
borde ta fasta på, innan de riktar alltför hård kritik mot domstolarna. Detta 
är en viktig del av den rättssäkerhet som vi alla vill och får ta del av om det 
vore vi som var misstänkta för någonting. Man måste vara medveten om att 
domstolarna ibland tvingas ”lägga pussel” för att försöka få ett grepp om 
helheten. Samtidigt är dock medborgarna ganska utlämnade till vad media i 
stort rapporterar om och denna rapportering blir en sorts ”sanning” för dem, 
vilket återigen kan kopplas till den genomslagskraft som media har. 
Upprepas bara något tillräckligt ofta, vinner det också gehör hos de breda 
massorna och då kommer massmedias ansvar för en korrekt och saklig 
brottsrapportering åter i dagen. 

 82



 
Det som gång på gång slår igenom när man tar del av juristers syn på 
journalistiken, är den ofta ringa kunskap som anses finnas på tidningar och 
andra nyhetsredaktioner avseende just den rättsliga sfären. Detta borde 
journalistvärlden ta på största allvar och därmed försöka utbilda sin personal 
på ett lite annorlunda sätt. Varför kan inte samma krav ställas rent 
kunskapsmässigt på en journalist som sysslar med juridik som på en 
journalist som sysslar med bilar eller arkitektur? Här måste vi se ett 
uppsving i kunskaperna kring rätten och domstolarna, annars riskerar hela 
rättssystemet att undergrävas. Självklart är detta en kostnadsaspekt och att 
det företrädesvis är medierna i våra storstäder som har råd att anlita juridisk 
expertis, men bättre utbildning till övriga journalister i kombination med att 
de mindre medierna försöker samarbeta med de större skulle kunna bidra 
både till större saklighet i rapporteringen och till mindre irritation i 
juristleden. 
 
Det som gör brottsrapporteringen särskilt komplicerad när det kommer till 
straffprocessen, är att massmedia är mer intresserade av kriminalreportage 
än av rättegångsreferat. Kriminalreportage i detta sammanhang innebär att 
det redan på förundersökningsstadiet redogörs för gärningen och denna 
redogörelse kan ibland vara förenad med att en gärningsman utpekas. 
Massmedias journalister gör egna efterforskningar och 
förundersökningsledaren kan efter eget skön bestämma vad och hur mycket 
av förundersökningsprotokollet som journalisterna skall få ta del av. En stor 
del av tidningarnas brottsrapportering härrör från denna sorts 
kunskapskällor. Visserligen kan dessa reportage underlätta utredningen, då 
en person som tagit del av uppgifterna kan inse att han eller hon sitter inne 
med relevant information. Det kan dock vara så att om åtal aldrig väcks eller 
om det ogillas av domstolen, får offentliggörandet ofta oanade och negativa 
konsekvenser för den som utpekats. 
 

6.3.2 I skydd av meddelarfriheten 

Att åklagarsidan har en klar fördel av att kunna ”läcka” uppgifter till 
medierna, delvis skyddad av meddelarfriheten, torde det inte råda något 
tvivel om. Det kan aldrig vara bra om endast den ena sidan har tillgång till 
något som bägge sidor skulle kunna ha nytta av. Advokaternas kritik på 
detta område måste ses som befogad. Det blir obalans i rapporteringen, 
särskilt om media tar fasta på åklagarnas version redan från början och detta 
sedan späs på ytterligare, genom att det endast är åklagarna som kan yttra 
sig. Jag är benägen att hålla med Althin i det att man som nyhetskonsument 
ofta grundlägger en uppfattning om något på ett väldigt tidigt stadium. 
Denna uppfattning blir sedan svår att rubba och ändra på efterhand som 
tiden går. Om då en viss position, baserad till övervägande del på 
åklagarsidans uppgifter, intagits av pressen under ett tidigt skede av 
utredningen och sedan domen inte faller ut på det sätt som media spekulerat, 
kan man tänka sig att domstolen och rättssamhället blir lidande. Alla ”vet” 
ju då hur något förhåller sig och om domstolen inte kommer fram till samma 
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sak är det självklart att det är domstolen det är fel på. Av dessa anledningar 
är det inte bra att bara en sida kan meddela pressen vissa uppgifter. 
Personligen tror inte jag att åklagarna använder sig av pressen för att 
försvåra utredningen, men däremot försöker de säkert skapa en så positiv 
bild som möjligt i media, sett ur egen synvinkel. 
 
Tystnadspliktsförodnanden, eller s.k. yppandeförbud hör inte till 
vanligheterna i svenskt rättsväsende och de meddelas endast i ett litet antal 
fall. Det är dessutom en säkerhetsåtgärd för att skydda förundersökningen. 
Dock är det just i de medieintressanta fallen de används flitigast och därför 
blir de också så pass kontroversiella som de är. Advokaterna är ofta inte 
sena att själva utnyttja media för sina egna intressen, men det är just 
principen att en sida per automatik får ett större övertag som är fel. 
 
Det bästa hade varit om åklagare och advokater hade kunnat komma 
överens om vilka uppgifter i en utredning som skulle vara sekretessbelagda 
och vilka som inte skulle vara det. Då hade en stor del av problematiken 
kunnat lösa sig. Här skulle man kunna tänka sig någon sorts administrativ 
ordning, så att regelverket snabbt kan ändras vid behov och vara lite mer 
flexibelt än exempelvis en lagreglering. 
 
En annan sak i sammanhanget är att det förefaller som att viss media eller 
vissa medier använder sig av tipspengar för att locka ut information på ett 
tidigt stadium. Jag anser att denna ordning borde stävjas hårdare. Det är en 
slags mutverksamhet som försiggår och här skulle en lagreglering kunna 
vara på sin plats. Att skaffa uppgifter genom att erbjuda pengar är i sig inte 
en bra metod och strider mot syftet med meddelarfriheten. Denna frihet är 
till för att uppmärksamma sådant som inte står rätt till och som behöver 
ändras. Att blanda in pengar här skulle kunna leda till att händelser 
fabriceras och att fakta förvrängs av den enda anledningen att någon vill 
göra sig en hacka. Lagstiftaren bör av dessa skäl överväga om inte denna 
sortens faktainsamling skall kriminaliseras. 
 

6.3.3 Effektiv självsanering? 

Att granskas av den egna intressesfären är ganska ovanligt och kan medföra 
diverse problem. PON har anklagats av framstående jurister för att stå 
bakom en ganska oförutsägbar praxis och osäkerhet i domsluten. Vidare har 
kritik riktats av den anledningen att endast uppenbara överträdelser beivras 
och de mindre övertrampen tillåts fortgå. Ofta rör det sig om ganska fria 
intresseavvägningar efter nämndens fria skön och möjlighet till 
överprövning saknas. Frågan är om det är särskilt lämpligt att ge så mycket 
övervakande makt åt pressens egna organ. Istället kanske man bör överväga 
att inrätta en oberoende tribunal som varken är direkt kopplad till 
domstolarna eller till pressens intressesfär, men som ändå tillåts ta intryck 
av bägge sidor. En slags skiljedomstol med specialiserade jurister, 
journalister samt andra, på området kunniga personer, hade kunnat vara en 
lösning. 
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Ett annat problem i sammanhanget är de pressetiska reglernas utformning. 
De syftar nämligen till att skydda en identifierbar person eller grupp av 
sådana personer. Däremot är de inte särskilt användbara när det gäller skydd 
för offentliga intressen såsom att en rättvis rättegång skall kunna 
genomföras. Inte heller är reglerna tillämpbara om exempelvis en tidning tar 
ställning för en misstänkt person eller kritiserar en friande brottmålsdom. 
Av dessa anledningar borde regelverket ses över och ändras i så måtto att de 
blir mer praktiskt användbara på fler situationer än idag. Lagstiftning torde 
inte bli aktuellt med avseende på den starka tryckfrihet som finns i landet, 
men en uppstramning av regelverket och en konkretisering av begreppen 
uppenbart och oavvisligt allmänintresse, vilka förekommer i de pressetiska 
reglerna, hade säkert gynnat och förbättrat pressens självsanering. Större 
krav på att oskuldspresumtionen skall respekteras måste också ställas och i 
kombination med att tidningar och övrig press hade riskerat mer kännbara 
skadestånd för överträdelser, skulle kanske mycket vara vunnet. 
 

6.3.4 På vilket sätt påverkas domstolarna av massmedia? 

Ekelöf har uttalat sig om att vittnen och nämndemän absolut kan tänkas bli 
påverkade av vad som försiggår i media. Av detta uttalande drar jag 
slutsatsen att han inte anser att yrkesdomare är påverkbara i samma stora 
utsträckning av medias skriverier och spekulationer. Däremot verkar han ha 
mindre förtroende för dem som då inte är lika vana vid domstolens dagliga 
arbete. Detta ligger ganska väl i linje med den ovan redovisade 
ståndpunkten att yrkesdomare bör vara svårare att influera med olika 
populistiska inslag och förefaller vara bra synpunkter på vilka aktörer som 
kan tänkas bli påverkade i större utsträckning än andra. Om man jämför med 
ett jurysystem är risken för påverkan av massmedia betydligt mindre här i 
Sverige. Det är förvisso stor skillnad på en yrkesdomare och en 
nämndeman, men båda dessa torde vara långt mer kvalificerade att stå emot 
spekulationer i media än en person som inte har någon träning alls och som 
skall ingå i en jury. Länder med liknande system som vårt, kan därför 
säkerligen bättre stå emot ett medietryck än de länder som har jury. Dock är 
inget system vattentätt och givetvis tar alla personer, mer eller mindre, 
intryck av vad som skrivs och sägs i massmedierna. 
  
Ett konkret exempel på hur media försöker påverka, är det mycket 
uppmärksammade s.k. Tumbamålet221. Kvinnan i målet var redlöst berusad 
och de åtalade männen hade haft ett mycket stort antal samlag med henne 
under denna tid. Hovrätten kom fram till att det inte var säkert, att männen 
förstod att hon inte ville ha sex i flera timmar med ett flertal personer. 
Därför frikändes männen i målet. Högsta Domstolen har prövat domen 
nyligen och kom även de fram till en friande dom avseende 
våldtäktsanklagelserna. Domen kan förvisso anses strida mot det allmänna 
rättsmedvetandet, men man bör här hålla i minnet att domar i första hand 

                                                 
221 HD:s avgörande 2004-05-04, målnummer B 4646-03. 
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inte skall vara förenliga med den allmänna folkopinionen, utan det är ju 
lagtexten som måste vara den objektiva måttstocken. Det är enl. mig oerhört 
viktigt att domarna i HD kan visa civilkurage och döma efter vad lagen 
stadgar och inte efter en allmän opinion. Man kan naturligtvis ha synpunkter 
på våldtäktsparagrafen och det är allmänt känt att 6 kap. BrB innefattar 
ganska snårig lagstiftning som borde bli föremål för översyn, men i väntan 
på att så skall ske kan inte en domstol gå emot lagen bara för att tillgodose 
en allmän medborgarvilja. Att bedriva någon sorts häxjakt i medierna och 
starkt kritisera ett domslut som det i Tumbamålet visar bara på att man är 
dåligt insatt i ämnet. Förändringar i lagar måste komma lagstiftningsvägen. 
Skulle man genom enskilda domslut alltför mycket rucka på ”dålig” 
lagstiftning, riskerar rättssamhället och dess grundpelare att raseras. 
 
I sammanhanget bör det dock slås fast att det i grunden enbart är positivt 
med en livlig samhällsdebatt och detta är något jag personligen tycker är 
viktigt. Vi lever trots allt i ett demokratiskt rättssamhälle och att medborgare 
och organisationer då engagerar sig för något de känner mycket för och 
framför argument för sina ståndpunkter är enbart positivt. Ett gott argument 
för någonting som framförs genom en insändare i en tidning eller liknande 
kan läsas av en domare eller annan vid domstol verksam person och leda till 
att denne tänker i banor han inte tidigare gjort. Påverkan behöver alltså inte 
bara vara av ondo utan kan leda till att nya, goda argument framförs, 
argument som med viss bearbetning kan bli juridiskt hållbara. I ett 
rättssamhälle behövs det obetingat nya infallsvinklar, vilka kan leda till 
förändring, då rättssamhället till sin karaktär skall vara och är föränderligt 
över tid. Förändringarna måste emellertid ske genom attityder, praxis och 
genom införlivning av dessa fenomen i nya lagar och skall inte ske på det 
viset att en domare i ett enskilt mål ger vika för de åsikter som framförs på 
debatt- och ledarsidor eller annars i det offentliga rummet och dömer i 
enlighet med dem. I denna del kan man konstatera att massmedierna har ett 
stort ansvar som de måste ta allvarligt på. Givetvis är det som sagts bra med 
en samhällsdebatt, men denna får inte föras på så sätt att enskilda människor 
alltför lättvindigt ”hängs ut”. På samma sätt skall inte en domare, som i ett 
kontroversiellt mål valt att följa lagen och inte den för tillfället, via 
medierna, hävdade opinionen, bli utsatt för en nästan kränkande behandling 
i tidningar och TV. Dessa organ bör istället ägna sig åt att långsiktigt 
försöka omvandla strukturer och attityder i samhället, för att på så sätt lyfta 
fram ett allmänt rättsmedvetande som kan ligga till grund för framtida 
lagändringar. 
 

6.3.5 Rättssäkerhet och öppenhet 

Om det är som Axberger har fört fram, att uppgifter inte arkiveras och att 
myndighetspersoner inte skriver brev i känsliga ärenden är det naturligtvis 
inte bra. Detta kan ju vara baksidan av det offentliga myntet och 
synpunkterna förtjänar säkerligen att tas på allvar. Av vad man kan utläsa 
mellan raderna, måste Axberger rimligtvis mena att massmedia kan få nys 
om ”hemliga” uppgifter och publicera dessa. De skulle då kunna nå 
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allmänheten på ett snabbt och effektivt sätt och därmed kunna få en 
myndighet i gungning. Naturligtvis kan det inte av dessa anledningar vara 
rätt att förfara på så sätt att man slutar dokumentera och skriftligen behandla 
vissa saker. Istället måste man ta diskussionen kring problemen och försöka 
lösa dessa på ett smidigt sätt. Det är inte acceptabelt att inte arkivera för 
eftervärlden och för forskningsändamål, enbart av rädsla för ett i 
sammanhanget ytterst kortvarigt och därtill endast möjligt missbruk. Här 
bör det dock fastslås att detta påstådda ”myglande” med uppgifter kanske 
inte omfattar rättsväsendet på samma sätt som kan tänkas gälla övriga 
myndigheter. Domar och beslut måste vara skriftliga och detta gäller det 
mesta inom rättsväsendet, vilket förmodligen leder till att problemet är 
större inom andra myndigheter. Även där finns dock ”rättsskipande” 
uppgifter, som t.ex. inom socialtjänsten och problemet är naturligtvis 
allvarligt och något som bör utredas närmare. 
 
Avseende öppenhet och offentlighet och den rättssäkerhet som dessa 
myndigheter borgar för, kan det konstateras att det ibland behövs olika 
inskränkningar för att balansera offentlighetens stundtals skadliga inverkan 
avseende integritet och utredningsmöjligheter. Dock bör dessa 
inskränkningar, på det stora hela, vara så små och så lite ingripande som det 
bara går. Det är nämligen så att alla i längden tjänar på att vi har ett 
offentligt rum, där olika spörsmål kan dryftas och där ingen kan gömma sig 
från offentligheten. Ju mer mörkläggning och sekretess som tillåts 
förekomma i ett samhälle, desto större är risken för maktmissbruk och för 
att personer med pengar och/eller inflytande skall kunna komma undan 
rättvisans gång. Jag tar inte ställning och menar att det är bra att olika 
personer i samhället blir uthängda i pressen. Vad jag menar är istället att den 
offentliga debatten, om denna förs på en saklig nivå, gynnar medborgarna i 
samhället på olika sätt. De får kännedom om systemet och de blir kanske 
mindre misstänksamma mot det så kallade etablissemanget, om även de 
senare från tid till annan får stå till svars för missgärningar de kan tänkas ha 
medverkat i. Vidare blir ett samhälle mera rättssäkert om det är transparent 
och öppet. Domstolarna blir mer trovärdiga om de har en rimlig chans att 
kunna förklara hur de resonerat och det är här massmedierna kommer in. De 
fördelar med ett öppet samhälle som nyss redovisats, är tankegångar som 
aldrig skulle kunna realiseras utan massmedia. De har en viktig uppgift i att 
förmedla domslut, ge sin version av olika rättsliga händelseförlopp, 
sammanfatta krångliga avgöranden till lättbegriplig svenska och sedan föra 
ut detta till den stora allmänheten på ett korrekt vis. Om media sköter detta 
på ett bra sätt, vilket som har framgått inte alltid är fallet, har vi kommit en 
god bit på vägen mot ett mera rättssäkert samhälle, som alla kan känna sig 
delaktiga i. En annan aspekt är att folk i gemen inte alltid tar till sig det som 
förekommer i media på ett bra sätt. Ofta gallras gärna sådana fakta ut som 
stödjer den egna ståndpunkten. Det kan röra sig om fördomar gentemot 
politiker och andra i samhället högt uppsatta personer, men då har 
åtminstone ett försök gjorts att med korrekt information ge medborgarna en 
så rättvisande bild som möjligt av den verklighet de själva lever i. 
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6.4 Medelbar offentlighet och pressens 
företräde 

I den medelbara offentligheten ligger det faktum att det är medierna som 
förmedlar och som har det slutgiltiga ansvaret för hur rättskipningen skall 
uppfattas i samhället. Det är måhända inte konstigt att de flesta platserna i 
en rättssal tilldelas massmedierna, då dessa med all säkerhet snabbast kan 
förmedla vad som utspelat sig under en rättegång till ett stort antal 
människor. Däremot är jag inte övertygad om att de alltid är bäst lämpade 
att återge alla de detaljer och juridiska tvister som förevarit i rättegången. 
Det finns många jurister, rättsvetare och andra juridiskt sakkunniga som 
säkerligen på ett bättre sätt skulle kunna återge vad som hänt. Nu är det 
emellertid så att dessa kategorier av personer används ganska flitigt för att 
kommentera, åtminstone i viktigare rättegångar, av de stora medierna. Dock 
har inte alla medier samma möjlighet till detta. Av denna anledning och av 
ren princip är det fel att kvotera bort större delen av platserna i en 
uppmärksammad rättegång till media. I fallet Olof Palme ansåg JO att 
domstolarna handlat korrekt, men det påpekades också att varje fall är unikt 
och att det förfarande som valdes i Palme-rättegången, inte skulle uppfattas 
som någon universell eller generell lösning på problemet. Detta uttalande 
öppnar för att vi kanske i framtiden skall få bättre information till 
medborgarna om när rättegångar av större betydelse utspelar sig och att en 
så långtgående kvotering till förmån för pressen som vi idag har, skall 
kunna inskränkas något. Det kan i själva verket vara mycket rättsbildande 
för allmänheten att gå på en uppmärksammad rättegång och bevittna 
nutidshistoria när den skapas. Givetvis skall journalister även i framtiden 
kunna bli tilldelade ett måttligt stort antal platser, men att de skall vara lika 
många som de är idag har jag svårt att finna motiv för. Som påpekats ovan 
finns det nämligen andra i samhället kompetenta personer med juridiska 
kunskaper som kanske kan använda den information de tar del av under en 
rättegång, på ett bättre sätt än journalister. Detta skulle kunna visa sig i form 
av doktorsavhandlingar och böcker på området och då i slutändan komma 
allmänheten tillgodo, på så sätt att denna blev mer korrekt upplyst om olika 
juridiska skeenden. 

6.5 Bör TV-sända rättegångar tillåtas? 

Att TV-sända rättegångar är en het och omdiskuterad fråga borde inte ha 
undgått någon som läst denna uppsats eller följt den aktuella 
nyhetsrapporteringen. Det finns väldigt mycket åsikter i ämnet och bra 
argument både för och emot att tillåta TV-sända rättegångar. 
 
Till att börja med kan det konstateras att tekniken gått mycket fort de 
senaste årtiondena. Detta är särskilt framträdande vad gäller elektronisk 
utrustning såsom videokameror, mikrofoner, digitalkameror och annan 
sådan utrustning. Denna utveckling har lett fram till att kameror i rättssalen 
inte borde vara ett problem ur ordningssynpunkt. Problemen ligger istället 
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på en annan nivå och innefattar mer avväganden kring hur den personliga 
integriteten kan komma att påverkas. 
 
När Thelin skriver att integriteten inte påverkas av antalet personer som 
följer en rättegång håller jag inte med. Givetvis måste det ändå vara så att 
man uppträder på ett annorlunda sätt och känner sig betydligt mera utsatt, 
om man är medveten om att en direktsändning pågår och att tusentals 
personer kan följa rättegången. Som ett exempel kan man ta fallet att någon 
bor i en liten by och förekommer i TV på den grunden att denne är 
misstänkt för ett brott. Skulle personen sedan frias är det kanske ändå 
många som håller denne för skyldig och ett helt liv kan raseras på grund av 
sådan exponering. Det är just omsorgen om en ännu inte dömd person som 
kan vara avgörande i frågan om tillåtlighet eller inte. Mitt resonemang här 
går stick i stäv med vad Thelin uttalat i frågan. 
 
De hänsyn som skall beaktas av rätten när det gäller ljudupptagningar tar 
endast sikte på om en ljudupptagning är till men för utredningen eller ej. På 
samma sätt har Edelstam uttryckt att fotograferingsförbudet skall hanteras, 
om det blir villkorligt. Jag menar att integritetsfrågan är så intimt 
sammankopplad med att något är till men för utredningen eller ej, att den 
inte kan avfärdas så lättvindigt. Är det så att integriteten kränks på grund av 
att kameror tillåts i rättssalen, medför detta säkerligen i de flesta fallen att 
förhörspersonen blir negativt påverkad och i slutändan kan det leda till att 
utredningen inte blir så pass bra som den skulle kunna vara. Man kan inte 
rakt av jämföra en ljudupptagning med en bildupptagning. Skillnaderna är 
stora och rätten bör ha en eventuell integritetskränkning som en egen punkt 
på agendan om TV-kameror skulle komma att tillåtas.  
 
Silbersky har gett uttryck för att tillåta TV-sända rättegångar om alla 
inblandade är med på det. I likhet med Edelstam anser jag att detta är en 
dålig väg att gå. Det är en god tanke i sig att alla ska få säga sitt, men i 
praktiken kan problem komma att uppstå. Den situationen kan mycket väl 
tänkas att en tilltalad känner sig tvingad att acceptera kameror i rättssalen, 
av den enda anledning att han eller hon annars riskerar att framstå som 
döljandes något. Detta är inget bra scenario och jag har svårt att se hur man 
skulle kunna lösa problemet, om krav på medgivande skulle komma att 
ställas. 
 
Som jag konstaterat ovan är massmedias normsystem inte alltid helt 
tillförlitligt. Edelstam utgår från att detta system skall kunna klara den 
ytterligare belastning som TV-sända rättegångar kommer att innebära. Jag 
är inte helt säker på att så kommer att vara fallet. Om TV-sända rättegångar 
blir en realitet måste nog domstolarna vara beredda på att ta ett stort ansvar 
vid utformningen och utförandet av dessa. 
 
Ett ytterligare problem med att tillåta TV-sända rättegångar handlar om 
vittnen och deras utsagor i rätten. Om man vet att man filmas och att detta 
sänds ut över hela landet kan jag direkt se minst två problem. Det första går 
ut på att vittnet redan från början, oftast är väldigt nervöst. Att utöver detta 
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tvingas acceptera att man blir filmad är en ytterligare belastning som kan 
medföra tunghäfta. Det andra problemet återfinns i att vittnen kan utsättas 
för hot och trakasserier i samband med att de vittnar i en rättegång. Att en 
rättegång sänds i TV kan medföra att denna hotbild ökar i omfattning, då 
fler människor kan följa rättegången.  
 
Om man utgår från den brottsrapportering som sker idag kan det ganska lätt 
konstateras att denna inte är helt representativ med avseende på de brott som 
begås. Det förekommer en kraftig överrepresentation avseende grova 
våldsbrott och andra spektakulära brott. Det finns ingen anledning att tro att 
detta skulle bli bättre av att TV tilläts komma in i våra rättssalar. Snarare 
kan den ofta skeva bild som media förmedlar, bli än mer förstärkt. För att en 
TV-sänd rättegång skall väcka intresse hos tittarna krävs något sorts 
spektakulärt inslag och detta ökar risken för att rättegångar förvrängs med 
hjälp av klipp och kamerateknik och för att endast en viss sorts rättegångar 
kan tänkas bli aktuella. Dessa kommer troligtvis att innehålla inslag som 
kända personer, maktmissbruk, fall med stora summor pengar inblandade 
och annat sådant som vanligen uppfattas vara av intresse för den breda 
allmänheten och framförallt sådant som säljer. I förlängningen kan då en 
god intention medföra att vi kommer längre ifrån verkligheten än vad vi 
idag är.  
 
I detta sammanhang bör också hållas i minnet att den genomsnittlige tittaren 
inte har några större förkunskaper när det kommer till den rättsliga sfären. 
Detta kan medföra att de pedagogiska effekter som eftersträvas uteblir och 
att majoriteten av medborgarna ändå inte kan tillgodogöra sig det som 
avhandlas i rätten på ett bra sätt. 
 
Det är av förklarliga skäl främst brottmålen som hade kommit att bli berörda 
av TV-sända rättegångar. Man bör dock inte helt bortse från att även 
tvistemål kan komma att sändas och med avseende på att vissa 
näringsidkare redan idag hellre går till skiljedomstol än till allmän domstol, 
åtminstone delvis av sekretesskäl, så tror jag inte att de i högre utsträckning 
går till domstol om kameror vore tillåtna. Tvärtom kommer förmodligen än 
fler tvistemål att undandras domstolsvärlden och detta kan vara negativt ur 
flera aspekter, men främst är det dåligt ur en rättsbildande synpunkt. 
Anledningen härför är att avgöranden från skiljedomstol hemlighålls och 
därmed skapas ingen praxis som kan ge vägledning i framtida fall av 
liknande karaktär. 
 
Naturligtvis finns det också en hel del fördelar med att tillåta TV-sända 
rättegångar. Om det gick att lösa alla problemen kring företeelsen är det 
givetvis så att den ökade offentligheten hade kommit alla till gagn. Att 
eftersträva så mycket offentlighet som möjligt är inte på något sätt negativt. 
En fördel med att tillåta kameror i rättssalen kan vara att förståelsen för och 
kunskapen om det svenska rättssystemet ökar. Som det är idag tror jag att 
människor bättre känner till det amerikanska jurysystemet än vad de känner 
till det svenska rättssystemet med nämndemän och avsaknaden av jury. Ett 
villkorligt fotograferingsförbud hade enl. förespråkarna varit det bästa 
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alternativet för att tillgodose offentligheten på bästa sätt. Bättre utbildning 
av journalister har jag efterfrågat ovan i uppsatsen och det hade säkert blivit 
bättre om media i större utsträckning hade anlitat någon sorts 
juristkonsulter. Att använda sig av stängda dörrar och andra av de 
tillgängliga inskränkningarna i förhandlingsoffentligheten hade varit ett sätt 
att förhindra att de allra grövsta och mest delikata målen televiserades. Jag 
menar också att Edelstam har en bra poäng i det att han anser att det vore 
bättre om medborgarna fick det autentiska materialet direkt till sig, via TV-
rutan, än att massmedia skall fungera som ett slags filter. Dock kan det i 
praktiken bli problem just avseende medborgarnas kunskap om hur det ska 
ta till sig materialet. Ett annat problem i sammanhanget är också frågan hur 
autentiskt materialet hade blivit. Det är förhållandevis lätt att vinkla ett 
rättegångsreportage genom att zooma in onödiga detaljer och genom att ge 
vissa aktörer mer utrymme än andra. 
 
En annan farhåga som jag menar är ytterst relevant, är det faktum att 
rättegången kan komma att bli betraktad som ren underhållning i folks ögon. 
Rättegången kan få ett löjets skimmer över sig, om det exempelvis blir så att 
advokaterna mer inriktar sig på sin klädsel och på hur de framställs i TV, än 
på de uppgifter de borde inrikta sig på. Risken för att det blir en mediecirkus 
är alltför stor med hänsyn till sådana och liknande aspekter. Det är möjligt 
att man inte kan tala om en reell offentlighet förrän TV-kameror kommit in i 
rättssalen, men just nu anser jag problemen vara för många för att det ska 
vara hanterbart. Svaret på frågan som ställdes i rubriken till detta avsnitt, 
blir alltså nej. Inom en överskådlig framtid kan jag inte se att TV-sända 
rättegångar har speciellt mycket att tillföra offentligheten. Istället menar jag 
att de skulle kunna få motsatt effekt genom att förvandla en seriös arena till 
vardagsunderhållning och folknöje. 
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