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Summary 
 

We live in an ever changing society with major developments, especially in 

the technical field. This also means that the crimes committed today are dif-

ferent and more complex than before. The Swedish procedural principles are 

from the 1940s and they have an important influence on today’s criminal trial 

procedure. Based on the principle of oral procedure and the principle of im-

mediateness the evidence that a party wishes to invoke must be done at the 

main hearing and it is only this that the judges will regard in their judgement.  

 

This thesis aims to examine how a police interrogation can be invoked and 

used during the main hearing. With regards to this, I will analyse whether this 

system is satisfactory in regards to the perspective of rule of law or if the 

process is obsolete in regards to today’s society. The complexity of crimes is 

increasing and the effect of this is that the preliminary investigation often 

takes longer and the negotiation hours during the main hearing increases. 

 

The criminal procedure begins with a preliminary investigation which is often 

run by a prosecutor in more complex cases. During this process, the prosecu-

tor aims to investigate whether there are grounds to prosecute the suspect. 

This is achieved by investigations, for example through police interrogations. 

These interrogations do not have the same procedural safeguards as a ques-

tioning during the main hearing in court. Thus, the use of police interrogations 

as evidence during the main hearing is very limited. On the other hand, the 

fact that the parties, verbally and immediately, during the main hearing must 

invoke their evidence has the consequence that the main hearing becomes 

more time-consuming and comprehensive. The procedural principles have ef-

ficiency and process economy reasons and from a perspective of rule of law, 

one can discuss whether these are the best alternatives. Thus, it is possible 

that these processes are in need of a review.  
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Sammanfattning 
 
Vi lever idag i ett samhälle som ständigt förändras med bland annat stora tek-

niska utvecklingar. Detta innebär även att brottsligheten förändras och skiftar 

med tiden. De svenska processrättsliga principerna är från 1940-talet och har 

en väldigt stor påverkan på förfarandet i brottmålsprocessen. Med utgångs-

punkt i omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen ska de bevis som 

man ämnar använda åberopas under huvudförhandlingen och det är enbart 

detta som domarna ska ta hänsyn till.  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur ett polisförhör får åberopas och 

användas under huvudförhandlingen. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv ska 

jag analysera om gällande rätt är tillfredsställande eller om processen är 

föråldrad sett till dagens samhälle. Antalet komplicerade brott ökar och detta 

i sig innebär att förundersökningen tar längre tid, antalet förhandlingstimmar 

under huvudförhandling stiger och väntetiderna på domstolarna ökar.  

  

Själva brottmålsprocessen inleds med en förundersökning som ofta drivs av 

en åklagare, speciellt i mer komplicerade fall. Under denna process har åkla-

garen som mål att utreda om det finns grunder att väcka åtal mot en misstänkt, 

vilket bland annat uppnås genom polisförhör. Detta förhör har inte samma 

rättssäkerhetsgarantier som förhöret vid en huvudförhandling. Således är an-

vändningen av polisförhöret som bevis under huvudförhandlingen väldigt be-

gränsad. Att parterna, muntligt och omedelbart, under huvudförhandlingen 

ska tillföra de bevisfaktum som de önskar leder däremot till att huvudförhand-

lingar blir tidskrävande och omfattande. De processrättsliga principerna har 

effektivitets- och processekonomiska skäl och ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

kan man diskutera om detta är de bästa alternativen. Således är det möjligt att 

dessa processer är i behov av en revision.  
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1 Inledning 
 

I dagens samhälle är straffrätt och processrätt mer uppmärksammat än någon-

sin. Överallt ser vi något som påminner oss om att rättsväsendet jobbar dygnet 

runt med att upprätthålla ordning. Vi ser det i tidningsrubriker, tv-nyheter, 

filmer och serier. En ständig diskussion pågår om straffskärpningar och poli-

tiska utspel hör till vardagen. Det finns flera frågor som är aktuella och när 

förundersökningsprotokoll blir större och större samt utredningar tar längre 

tid och är mer omfattande sätter det en intressant prägel på ett problem. Brå 

kom med en rapport 2017 som visade att antalet anmälda brott till Polismyn-

digheten har ökat med ca 20 procent under perioden 2006-2015.1 Parallellt 

har däremot antalet redovisade brott till Åklagarmyndigheten minskat med ca 

18 procent under samma tidsperiod.2 En anledning till denna förändring i sta-

tistiken anser Brå vara att vissa typer av brott som är komplicerade och svåra 

att utreda har ökat både antals- och andelsmässigt, ett exempel är bedrägeri-

brott.3 Då ärendeinflödet till åklagare har minskat innebär det att antalet kom-

plicerade mål minskat, dessvärre inte i samma grad som enkla och normala 

ärenden.4 Skillnaden i minskningstakt över tid har istället inneburit att antalet 

komplicerade mål har ökat under perioden 2006-2015 från fem till sex pro-

cent trots att antalet redovisade brott har minskat.5  

 

                                                
1 Brå rapport 2017:4 s. 26, <www.bra.se/down-
load/18.4a33c027159a89523b1b1e0f/1508759344125/2017_4_Stora_forundersök-
ningar_och_brottmal.pdf>, besökt 2019-01-08. 
2 Brå rapport 2017:4 s. 27, <www.bra.se/down-
load/18.4a33c027159a89523b1b1e0f/1508759344125/2017_4_Stora_forundersök-
ningar_och_brottmal.pdf>, besökt 2019-01-08. 
3 Brå rapport 2016:18 s. 9, <www.bra.se/down-
load/18.3da42c71157b439e9247f3f/1476356904426/2016_18_Har_bedragerier_och_miss-
handel_blivit_svarare_att_personuppklara.pdf>, besökt 2019-01-08. 
4 Rapport Dnr 2015/0514 s. 48, <www.aklagare.se/globalassets/dokument/rapporter/ovriga-
rapporter/2016---rapport-stora-och-komplicerade-arenden.pdf>, besökt 2019-01-08. 
5 Brå rapport 2017:4 s. 32, <www.bra.se/down-
load/18.4a33c027159a89523b1b1e0f/1508759344125/2017_4_Stora_forundersök-
ningar_och_brottmal.pdf>, besökt 2019-01-08. 
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Ser man däremot till de brott som går till huvudförhandling i tingsrätten följer 

de samma mönster, de komplexa målen anses öka då antalet förhandlingstim-

mar i huvudförhandling ökat med ca 13 procent per mål mellan 2010-2015.6 

Svensk straffprocess lyder under flertalet grundläggande rättsliga principer 

ofta ämnade att skydda parterna och göra processen rättssäker. Det leder 

omedvetet också till att karaktärisera och försvåra stora rättegångar. Enligt 

Brås undersökning är det omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen 

som bland annat komplicerar huvudförhandlingar.7 Tillämpningen av dessa 

principer i förhållande till polisförhör är ett ständigt konkret problem för rät-

ten. Detta är något som diskuteras i flera olika sammanhang, även av lagstif-

taren och det finns förslag för att effektivisera och förenkla denna process.8   

 

1.1 Syfte  
 

Med denna rättsvetenskapliga uppsats ämnar jag undersöka vilken effekt ett 

förhör med en misstänkt person under förundersökningen kan få på själva 

huvudförhandlingen i domstol. Personen som är misstänkt har agerat på ett 

sätt i förhöret som tillsammans med resterande förundersökning ligger till 

grund för åtalet. Vid huvudförhandlingen tar man som utgångspunkt inte hän-

syn till detta utan hur personen uttrycker sig vid domstolsprocessen får istället 

betydelse, även om det inte stämmer överens med det ursprungliga förhöret. 

Detta trots att förhöret är uppläst och godkänt samt legat till grund för polisens 

och åklagarens beslut. Det är flera parter inblandade i ett förhör och det är 

nedskrivna verbala ord som kan läsas upp flera år senare, med alla svårigheter 

detta innebär. Man utgår idag från grundläggande rättsliga principer som till-

lämpats under decennier. En utredning av dess effekter på huvudförhand-

lingen samt rättssäkerheten är därför aktuell och detta ska jag analysera i 

denna rättsvetenskapliga uppsats.  

                                                
6 Brå rapport 2017:4 s. 38, <www.bra.se/down-
load/18.4a33c027159a89523b1b1e0f/1508759344125/2017_4_Stora_forundersök-
ningar_och_brottmal.pdf>, besökt 2019-01-08. 
7 Brå rapport 2017:4 s. 56, <www.bra.se/down-
load/18.4a33c027159a89523b1b1e0f/1508759344125/2017_4_Stora_forundersök-
ningar_och_brottmal.pdf>, besökt 2019-01-08 
8 Se Dir. 2017:109.  



 8 

1.2 Frågeställning 

 

Jag ska i denna uppsats svara på frågan hur ett polisförhör med den tilltalade 

får åberopas under huvudförhandling i domstol. Utifrån detta ska jag besvara 

om gällande rätt skapar de bästa förutsättningarna ur bevisvärderingssyn-

punkt under huvudförhandlingen. Därav ska jag även besvara om jag anser 

att en ändring av de straffprocessuella bestämmelserna är aktuellt. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I denna uppsats kommer jag att beröra flera grundläggande processuella 

principer och bestämmelser, tillämpliga på både civilprocessrätten och 

straffprocessrätten. Jag kommer enbart beröra dessa regler och principer ur 

det straffprocessuella perspektivet i denna uppsats. Vidare berör jag enbart 

polisförhör under förundersökningen med en vuxen misstänkt samt dennes 

berättelse som tilltalad under huvudförhandlingen i domstol. 

 

1.4 Teori och metod  

 
Detta ämne avser jag beröra och granska genom rättsdogmatisk metod. Därav 

tillämpas rättskälleläran för att belysa och analysera gällande rätt utifrån de 

allmänt erkända rättskällorna lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och juridisk 

doktrin.9 Tillämpningen av gällande rätt kommer att analyseras och granskas 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Jag kommer att beröra detta ämne ur ett rättssäkerhetsperspektiv och analy-

sera hur den misstänktes ställning påverkas. Rättssäkerheten är en grundläg-

gande princip i svensk straffprocessrätt och gäller för alla parter. Genom en 

analys av gällande rätt ska jag se hur rättssäkerheten för den misstänkte ga-

ranteras vid polisförhör under förundersökningen samt som tilltalad under hu-

vudförhandling i domstol. Därutöver ska jag granska om användningen av 

                                                
9 Kleineman (2013), s. 21. 
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polisförhör under huvudförhandlingen skulle urholka denna rättssäkerhet. Jag 

ska belysa vilka problem som kan uppstå och hur dessa har berörts vid till-

komsten av reglerna inom detta område.  

 

1.5 Material 

 

Jag kommer att utgå från de allmänt accepterade rättskällorna och rättskälle-

läran i min användning av material för denna avhandling. Lagstiftning, förar-

beten, juridisk doktrin och rättspraxis kommer således vara centralt i detta 

arbete utifrån denna rangordning enligt rättskälleläran. Även statistik och fö-

reskrifter från relevanta myndigheter som Brottsförebyggande rådet, Polis-

myndigheten och Åklagarmyndigheten kommer att tillämpas för att belysa 

gällande situation och eventuella problem.  

 

Jag har använt juridisk doktrin i form av litteratur och artiklar som behandlar 

de aktuella rättsområdena. Utifrån detta har jag prioriterat de författare som 

är vedertaget erkända inom sina områden via forskning, publicering eller be-

fattning. 

 

1.6 Forskningsläge 
 

Vilka delar ur förundersökningen som får tas upp under huvudförhandlingen 

som bevis är ett ständigt problem som domstolen måste ta ställning till i och 

med att förundersökningar blir mer omfattande. Det finns mycket förarbeten 

samt juridisk doktrin som har berört frågan och det finns även de som anser 

att processen idag är mer omfattande och tidskrävande än tidigare. Bland lag-

stiftaren finns det en viss vilja att ändra på detta och med dagens samhälle 

och teknikutveckling är diskussionen i största mån intressant. Jag tänker där-

för analysera hur gällande rätt ser ut och utifrån detta granska om en eventuell 

ändring av de processrättsliga bestämmelserna är till det bättre. 
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1.7 Disposition 

 

Jag kommer först att genomföra en grundläggande genomgång av den gäl-

lande rätten kring förundersökningen och förhörsupptagning vid denna. Där-

efter undersöker jag de grundläggande rättsliga principer som tillämpas vid 

huvudförhandlingen i en domstol och hur själva domstolsprocessen går till. 

Med hjälp av detta ska jag analysera var motstridigheter finns och hur man 

har löst dem, med fokus på förhör. I min analys kommer jag sedan utgå ifrån 

mitt material och undersökning av gällande rätt för att analysera vilka pro-

blem som finns, eventuella lösningar som jag ser samt tillämpa ett rättssäker-

hetsperspektiv på detta. Slutligen ska jag utifrån detta besvara om en ändring 

av de processuella bestämmelserna är aktuell.  
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2 Gällande rätt  
 

2.1 Förundersökning 
 

I brottmål ska processen börja med en förundersökning. Denna förundersök-

ning måste inledas om det finns anledning att anta att ett brott som hör under 

allmänt åtal har skett enligt 23:1 1 st. RB. Detta innebär att vi i Sverige har 

en absolut förundersökningsplikt som utgångspunkt.10 Anledning att anta är 

den lägsta graden av misstanke i det svenska rättssystemet11 och det ska före-

ligga vid misstanke om ett konkret brott grundat på ett bevisfaktum.12 Själva 

förundersökningen ska ledas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller 

Åklagarmyndigheten och ett beslut att inleda förundersökning ska dokumen-

teras.13 Är målet inte av enklare beskaffenhet ska åklagare ta över förunder-

sökningen i ett visst skede enligt 23:3 RB. Personen som leder och ansvarar 

för förundersökningen kallas för förundersökningsledare och är ofta en pol-

isman eller åklagare. Det är förundersökningsledaren som har det huvudsak-

liga ansvaret för att förundersökningen bedrivs på ett lagenligt sätt.14 Syftet 

med förundersökningen är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för 

brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att åtala denna person. Därutö-

ver ska förundersökningen syfta till att bereda målet på så sätt att bevisningen 

i målet kan förebringas i ett sammanhang vid huvudförhandling i domstol. 

Detta syfte regleras i 23:2 RB.  

 

Inledningsvis gör man ingen separation mellan de personer man förhör. Då 

en person blir skäligen misstänkt ska denna personen delges misstanke vid 

kommande förhör enligt 23:18 RB. Förhöret leds och utförs av en förhörsle-

                                                
10 Prop. 1994/95:23 s. 94. 
11 Prop. 1986/87:112 s. 102. 
12 Bring, Diesen (2009) s. 154. 
13 1a § FUK. 
14 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 115. 
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dare, ofta en polisman, och detta behöver inte vara samma person som förun-

dersökningsledaren.15 Att personen som är skäligen misstänkt delges miss-

tanke vid kommande förhör innebär att förundersökningen får ett syfte som 

inte går att utläsa direkt ur lagen. Förundersökningen ska ge den misstänkta 

en inblick i processen.16 Vid delgivningen av skälig misstanke inträder däref-

ter vissa rättigheter för den misstänkte. Den misstänkte får rätten att anlita en 

försvarare och en offentlig försvarare ska anmälas till rätten om det är nöd-

vändigt. Oavsett den misstänktes inställning ska förundersökningsledaren ob-

jektivt bedöma behovet av en försvarare. Rätten kan vidare utse försvarare åt 

den misstänkte ex officio.17 Den som är skäligen misstänkt har även en rätt 

att fortlöpande ta del av vad som har förekommit vid förundersökningen i den 

mån det kan ske utan men för utredningen enligt 23:18 2 st. RB. Detta är alltså 

en presumtion för att den misstänkte och dennes försvarare omedelbart får ta 

del av allt som kommer fram under utredningens gång. Vid slutdelgivning har 

den misstänkte enligt 23:18a RB en ovillkorlig rätt att ta del av allt förelig-

gande bevismaterial, även sidomaterial.18 Den som är skäligen misstänkt har 

även rätt att begära kompletteringar av utredningen enligt 23:18b RB. Detta 

ska ske innan åklagaren avgör åtalsfrågan.  

 

Handläggningen som sker vid en förundersökning är både ett muntligt och 

skriftligt förfarande, från anmälningsupptagning till förhör och delgivning. 

Åklagare som sedan för processen till domstol för huvudförhandling grundar 

sina beslut i åtalsfrågan på det material som framställts under förundersök-

ningen, kallat förundersökningsprotokoll.19 Tre grundläggande principer för 

förundersökningen regleras i 23:4 RB. Dessa är objektivitetsprincipen, hän-

synsprincipen och skyndsamhetsprincipen. En förundersökning ska bedrivas 

så skyndsamt som omständigheterna medger i det enskilda fallet och JO har 

tidigare riktat kritik mot Polismyndigheten för att åtgärder har tagit för lång 

tid under förundersökningen.20 Dessa principer ser till både den enskildes och 

                                                
15 Bring, Diesen (2009) s. 82 f.   
16 Bring, Diesen (2009) s. 65. 
17 Prop. 2016/17:68 s. 31 f.  
18 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 143. 
19 Se 23:21 RB och 20-21 §§ FUK. 
20 JO 2012/13 s. 94. 



 13 

de allmännas intressen. De allmänna eftersträvar en effektiv förundersökning 

för att kunna lagföra en gärningsman för ett begånget brott. Den enskilda ser 

till skyndsamhetskravet för att processen inte ska bli alltför långdragen. Detta 

har även stöd i art. 6.1 EKMR med kravet på att förhandling ska ske inom 

skälig tid. Effektivitet ska alltså oavsett beaktas under skeendets gång och 

processen ska drivas framåt.  Dessa förundersökningsprotokoll kan dessvärre 

bli väldigt omfattande i stora brottsutredningar och utredningar kan ta lång 

tid från förundersökningens inledande till åtal.21  

 

2.2 Polisförhör 
 

Ett av förundersökningens primära syften är att bereda målet så att bevis kan 

framläggas i ett sammanhang under huvudförhandling i domstol. Förutom 

teknisk bevisning är förhör med personer som har kännedom om fallet ofta 

ett väldigt bra sätt att få bättre kännedom om vad som har hänt. Rätten att 

hålla förhör med envar regleras i 23:6 RB. Detta innebär en skyldighet för 

misstänkt och annan att inställa sig vid förhör under en förundersökning och 

är reglerat med bestämmelser om medtagande, hämtning och vite.22 Skyldig-

heten att inställa sig vid förhör innebär däremot inte någon skyldighet att yttra 

sig. Detta innebär inte heller att personen har någon skyldighet att tala sanning 

eller uttala sig över huvud taget, oavsett om denne är misstänkt eller annan 

person.23 

 

Enligt 23:21 RB ska det föras protokoll över det som har framkommit under 

förundersökningen och som kan antas ha betydelse för denna.24 Detta innebär 

att det är obligatoriskt att föra ett förhörsprotokoll över det som har sagts un-

der förhöret.25 Det finns flera anledningar till att man måste upprätta ett för-

hörsprotokoll. Dels ger det den misstänkta en viktig möjlighet att kontrollera 

                                                
21 Åklagarmyndighetens årsredovisning 2017 s. 18 f., <www.aklagare.se/globalassets/doku-
ment/planering-och-uppfoljning/arsredovisningar/arsredovisning-2017.pdf>, besökt 2019-
01-08. 
22 Se 23:6a, 23:7, 23:8 RB. 
23 Se NJA 1958 s. 4. 
24 Se även 22 § FUK. 
25 Bring, Diesen (2009) s. 511. 
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det som blivit utrett, dels behöver domstolen det för att förbereda inför hu-

vudförhandling.26 Själva förhörsutsagan ska således återges i så nära överens-

stämmelse som möjligt med de talade orden.27 Enligt 22 § FUK behöver där-

emot inte de uttalade orden anges ordagrant om det inte är viktigt att de exakta 

ordalagen anges i protokollet. I och med att man fört protokoll löpande ska 

den misstänkta innan förhöret avslutats få utsagan uppläst eller på annat sätt 

granska protokollet enligt 23:21 2 st. RB. Eventuella kommentarer från den 

förhörde ska då dokumenteras. Efter att den misstänkte fått granska förhöret 

och lämnat eventuella kommentarer får uppteckningen ej ändras. Ett polisför-

hör avslutas ofta med en anteckning om att förhöret är uppläst och godkänt. 

 

Vid mer omfattande förhör eller om det berör komplicerade sakfrågor finns 

det en möjlighet för den misstänkte att granska utsagan i efterhand. Därutöver 

finns det en möjlighet att spela in förhöret på band vid mer omfattande utred-

ningar. På senare tid har det blivit vanligare att upptagning sker via ljud och 

bild.28 En ljud- eller bildupptagning av ett förhör kan däremot inte i sig utgöra 

dokumentationen av ett förhör i ett förundersökningsprotokoll. Istället ska 

denna upptagning som huvudregel skrivas ut och det ska ske ordagrant i de 

fall det är av särskild betydelse, i andra fall räcker det med en sammanfattning 

av förhörets redogörelse.29 Om själva bild- eller ljudupptagningen inte har 

skrivits ut ordagrant i sin helhet eller det på annat sätt kan innehålla inform-

ation som till sin art kan tillföra utredningen sakuppgifter bör upptagningen 

anses ingå i utredningen.30  

 

Ett förhör som pågår under förundersökningen är inte offentligt.31 För att för-

bättra rättssäkerheten i processen finns det därför en reglering kring vilka som 

har rätt att närvara vid ett förhör. Enligt 23:10 RB får ett förhörsvittne närvara 

vid förhöret under förundersökningen såvitt det är möjligt för utredningen.32 

                                                
26 Bring, Diesen (2009) s. 516 f.  
27 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 130. 
28 Dir. 2009:35 s. 10.  
29 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 131.  
30 RPSFS 2000:62 s. 2. 
31 Jfr 18:1 OSL.  
32 Se även 7 § 1 st. FUK. 
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Enligt 7 § 5 st. FUK kan förundersökningsledaren meddela ett förbud att röja 

det som sagt under förhöret om det förväntas framkomma något som inte bör 

uppenbaras.33 Vid ett förhör får även ett biträde närvara enligt 23:10 3 st. RB 

om det kan ske utan men för utredningen. Ett biträde är en jurist med samma 

kvalifikationskrav som en försvarare. De får däremot inte ställa frågor eller 

ingripa i förhöret. Biträdet är enbart där som vägledande juridisk rådgivare 

till den misstänkta. För att förhörsvittne och biträde ska få meddela sig med 

den misstänkte krävs därför tillstånd av förhörsledaren enligt 23:11 RB. En 

försvarare får närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen 

enligt 23:10 4 st. 2 p. RB. För att den förhörda personens utsagor ska kunna 

användas som bevis krävs i vissa fall att de har angivits i närvaro av dennes 

försvarare.34 Att ha en försvarare närvarande vid förhör kan alltså få stor be-

tydelse. Försvararen kan även ställa kompletterande frågor för att förhindra 

missuppfattningar och se till att alla relevanta uppgifter till förmån för den 

misstänkta kommer fram.35 Detta kan få betydelse för avgörandet av åtalsfrå-

gan men även för processen under huvudförhandling. Detta eftersom polis-

förhöret kan bli processmaterial som bevisning enligt 36:16 2 st. och 37:3 

RB.36 Utgångspunkten är att den som beslutar om förhöret har en oinskränkt 

rätt att planera och genomföra förhöret. Om en medverkande person inte ac-

cepterar förhörsledarens anvisningar kan denne avvisas och förhöret fullföljas 

ändå.37  

 

Vilka förhörsmetoder som inte får användas under ett förhör är reglerat i 

23:12 RB. Dessa förbud är till för att skydda den förhördes integritet men 

även för att skydda utredningen från att oriktiga uppgifter förs in.38 Metoder 

som är otillåtna är bland annat uttröttning, hot och förespeglingar om särskild 

förmån. Själva förhöret bör skötas så att den misstänkte kan avge en samman-

hängande berättelse om sina iakttagelser och ageranden. Detta medför dock 

inte att utfrågning inte skulle vara tillåtet, istället utgör det ett viktigt verktyg 

                                                
33 Se även 23:10 7 st. och 9:6 RB. 
34 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 127. 
35 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 139 f. 
36 Ekelöf, Boman (2005) s. 30 ff. 
37 Karnov, lagkommentar 23:11 RB, besökt 2019-01-08. 
38 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 128. 
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i polisförhöret.39 Förhörsledaren är berättigad att ställa ledande frågor, lik-

nande de vid ett motförhör under huvudförhandling.40 Problematiken ligger i 

att få den misstänkta att säga sådant som har en chans att uppnå tillräcklig 

bevisstyrka. Det viktigaste kan då vara att försöka få den misstänkta att mot-

säga sig själv under förhörets gång, likt processen i domstol.41 Under förun-

dersökningen finns dock inte den garanti som ett återförhör skulle kunna in-

nebära under huvudförhandling. Om man kan förutse att förhör med en per-

son kommer att bli det avgörande beviset mot en tilltalad och det föreligger 

en risk för att denna person inte kan höras vid huvudförhandling bör den miss-

tänkte eller dennes försvarare redan under förundersökningen ges tillfälle att 

direkt ställa frågor till förhörspersonen. Har inte detta krav på kontradiktorisk 

bevisupptagning tillgodosetts anses det strida mot art. 6 EKMR att lägga för-

hörspersonens utsagor till grund för fällande dom.42  

 

Protokollföringen sköts oftast av förhörsledaren under förhöret. Uppgifter 

som inte har betydelse för utredningen ska inte vara med i förhörsprotokol-

let.43 Här bör man även ta vägledning av 45:7 RB, det vill säga bara material 

som har betydelse för åtal ska lämnas in. Bedömningen av vad som saknar 

betydelse för utredningen ska man grunda på objektivitetsprincipen i 23:4 

RB.  

 

2.3 Processrättsliga principer vid huvudförhandling  

 

Den fria bevisprövningens princip innebär att det råder fri bevisföring och fri 

bevisvärdering i domstol enligt 35:1 1 st. RB. Enligt svensk rätt är alltså som 

huvudregel alla bevismedel tillåtna, även om beviset inte tillkommit i före-

skriven ordning eller dess ursprung är oklart. Endast i särskilda undantagsfall 

                                                
39 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 128. 
40 Bring, Diesen, Wilton Wahren (2008) s. 34. 
41 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 128 f.  
42 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 129. 
43 JO 2016/17 s. 439. 
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kan rätten enligt 35:7 RB avvisa bevisning. Vidare finns undantag för så kal-

lade vittnesattester och närstående.44 Undantaget detta har rätten att fritt be-

döma bevisvärdet av den förelagda bevisningen. 

 

I Sverige gäller omedelbarhetsprincipen vid huvudförhandling i domstol. Det 

är en grundläggande rättslig princip som har funnits sedan rättegångsbalkens 

tillkomst 1942.45 Omedelbarhetsprincipen regleras i 30:2 RB. Principen inne-

bär bland annat att bevisningen ska läggas fram i ett sammanhang vid huvud-

förhandlingen i domstol. Således innebär omedelbarhetsprincipen att rätten 

ska bedöma sakfrågan utifrån det som har lagts fram under huvudförhand-

lingen. Denna princip är tillämplig på alla former av processmaterial och inte 

bara för bevisning i målet.46 Detta är alltså en begränsning i principen om fri 

bevisföring men den grundläggande tanken är att det på så sätt ska underlätta 

för rätten att fastställa bevisvärderingen på bästa sätt.47 

 

Muntlighetsprincipen kommer till uttryck i 46:5 RB. Den går att indela i två 

typer, bevismuntlighet och partsmuntlighet.48 Bevismuntlighet innebär att be-

visning som parterna ska föra fram ska ske muntligt under huvudförhand-

lingen. Partsmuntligheten innebär att parterna under sin sakframställning ut-

vecklar sin talan samt genomför plädering. Detta innebär att det i princip även 

råder ett uppläsningsförbud under en huvudförhandling.49 Personen ska istäl-

let använda sina egna ord då den lägger fram något under huvudförhand-

lingen. Muntlighetsprincipen är en konsekvens av att rätten ska döma i över-

ensstämmelse med vad de sett och hört under huvudförhandlingen enligt 

omedelbarhetsprincipen. 

 

Under de senare åren har muntlighetsprincipen delvis tappat betydelse under 

huvudförhandlingen i domstol. Domstolarna anses inte längre vara lika strikta 

                                                
44 Jfr 35:14 samt 36:3 och 36:6 RB. 
45 NJA II 1943 s. 203. 
46 Ekelöf, Boman (2005) s. 21. 
47 Ekelöf, Bylund, Edelstam (2006) s. 11. 
48 Ekelöf, Bylund, Edelstam (2006) s. 14. 
49 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 17. 
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vid tillämpningen av uppläsningsförbudet i 43:5 och 46:5 RB.50 Ett annat 

tecken på detta är att parterna vid en huvudförhandling nu har tillåtelse att 

hänvisa till vissa handlingar i målet enligt 43:7 4 st. och 46:6 4 st. RB. Där-

utöver får även bevisning läggas fram vid huvudförhandling genom hänvis-

ning enligt 43:8 3 st. och 46:6 4 st. RB. Detta får ske då rätten finner det 

lämpligt och kan få blandade konsekvenser på själva huvudförhandlingen. 

Processen blir tidseffektiv men samtidigt kan det bli svårare för rätten att få 

en samlad bild av processmaterialet i ett mål.51 I och med att rätten ska finna 

det lämpligt att hänvisning till handlingar sker har den andra partens inställ-

ning betydelse. Intressant att nämna är att möjligheterna att hänvisa till hand-

lingar i tvistemål har utvidgats i 35:14 2 st. RB.52 

 

Principen om bästa bevismaterialet säger att om en och samma kunskapskälla 

utan svårigheter kan utnyttjas på flera olika sätt, ska det bevismedel användas 

som medför den säkraste bevisningen.53 En effekt av detta är att då det före-

ligger en beviskedja ska man om möjligt använda det bevismedel som medför 

att beviskedjan blir så kort som möjligt. En grund för denna princip är 35:8 

RB vilket även innefattar principen om bevisomedelbarhet då bevis ska upp-

tagas inför rätten vid huvudförhandling. Principen om bevisomedelbarhet är 

ej att förväxla med omedelbarhetsprincipen. Till exempel skulle ett förhör 

kunna läsas upp ur protokollet vid huvudförhandling och överensstämma med 

omedelbarhetsprincipen, det skulle däremot strida mot principen om beviso-

medelbarhet eftersom personen inte hörs direkt inför rätten.54 

 

I och med att huvudförhandlingen i svensk domstol utgår från principerna om 

muntlighet och omedelbarhet råder det ett generellt förbud mot vittnesattester 

enligt 35:14 1 st. RB. Detta innebär att skriftliga vittnesberättelser och annan 

dokumenterad information i princip är förbjudet att läggas fram som bevis i 

                                                
50 Ekelöf, Bylund, Edelstam (2006) s. 15. 
51 Ekelöf, Bylund, Edelstam (2006) s. 15. 
52 Prop. 2004/05:131 s. 166 f.  
53 Ekelöf, Boman (2005) s. 27. 
54 Ekelöf, Boman (2005) s. 28. 
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rättegång. Istället ska de avges vid förhör under huvudförhandling. Vissa for-

mer av dokument och information är undantagen enligt förarbetena, t.ex. kvit-

ton, kontoutdrag och andra intyg som inte har primärt syfte att tjäna som bevis 

i rättegång.55 Vidare finns det undantag från förbudet mot vittnesattester. I de 

fall det är särskilt föreskrivet är vittnesattester tillåtna enligt 35:14 1 p. RB. 

Även då förhör inte kan hållas är vittnesattester tillåtna enligt 35:14 2 p. RB, 

till exempel vid dödsfall eller varaktig sjukdom.56 Därutöver finns i 35:14 3 

p. RB ett undantag vid särskilda skäl efter en bedömning av kostnader, olä-

genheter, vinsten av ett förhör, berättelsens betydelse och omständigheter i 

övrigt. Detta undantag är en prövning rätten gör i varje enskilt fall och fak-

torer som påverkar är dels effektivitet, dels processekonomi.57 Detta undantag 

har t.ex. tillämpats för att styrka ett åtal om hastighetsöverträdelse då en pol-

ismans rapport åberopats under huvudförhandling istället för polisens vittnes-

mål eftersom vittnesmålet inte ansågs lämna något väsentligt bidrag till ut-

redningen.58  

 

När det gäller en tilltalad som är part i ett brottmål regleras förhöret under 

huvudförhandling enligt 36:16 RB59 vilket avgör hur en berättelse ska läggas 

fram inför rätten vid huvudförhandling. Om det den tilltalade säger vid ett 

förhör under huvudförhandling avviker från det den tilltalade tidigare berättat 

eller då denne förklarat att den inte kan eller vill yttra sig får skriftliga vitt-

nesberättelser åberopas. Detta är en snäv möjlighet att åberopa skriftlig be-

visning under huvudförhandling. Det finns däremot en viss politisk vilja att 

luckra upp dessa regler för brottmål.60  

 

 

 

                                                
55 NJA II 1943 s. 457. 
56 Jfr NJA 1993 s. 68. 
57 Prop. 1986/87:89 s. 173. 
58 RH 2003:17. 
59 Se hänvisning i 37:3 RB. 
60 Se Dir. 2017:109 s. 4 f. 
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2.4 Huvudförhandling 

 

Åklagaren ska utifrån det som har uppdagats under förundersökningen be-

sluta om åtal ska väckas. Åtal väcks enligt 45:1 RB genom att åklagaren 

skickar in en stämningsansökan till rätten. Vad som ska ingå i stämningsan-

sökan regleras i 45:5 RB men intressant att påpeka är att även förundersök-

ningsprotokollet ska lämnas in till rätten enligt 45:7 RB. Detta innebär att 

domarna i rätten får tillgång till förundersökningsmaterialet innan huvudför-

handlingen har påbörjats. Domarna i målet ska vara opartiska men i och med 

detta finns det en risk för att de bildar sig en förutfattad uppfattning om målet 

och dess utgång. Samtidigt får de däremot viktig information om bland annat 

tidsåtgången för huvudförhandlingen och behovet av personutredningar. Att 

rätten får tillgång till förundersökningsprotokollet innan huvudförhandlingen 

har diskuterats i flera olika instanser. Processlagsberedningen uttalade sig po-

sitivt till att rätten fick ta del av förundersökningsprotokollet.61 Rättegångsut-

redningen förslog däremot att rätten inte skulle få ta del av förundersöknings-

protokollet på grund av risken för att domstolen skapar sig förutfattade me-

ningar.62 Förslaget bemöttes negativt i remissinstanserna och genomfördes 

aldrig. I en senare proposition meddelade föredragande departementschef att 

det fortfarande finns ett behov av att förundersökningsprotokollet lämnas in 

till rätten för att kontrollera vad som förevarit under förundersökningen.63  

 

Rätten ska däremot inte ta del av handlingar som inte berör åtalet i fråga. 

Åklagaren har en viss skyldighet enligt 45:7 2 men. RB att gallra förunder-

sökningsprotokollet innan inlämnandet. Enligt JO bör det gallrade uppenbart 

sakna betydelse för parterna samt rätten och i tveksamma fall bör informat-

ionen hellre tillföras istället för gallras.64 Debatten gällande detta är ännu inte 

över. Ekelöf är av den uppfattningen att förundersökningsprotokollet ska läm-

nas in till rätten före huvudförhandlingen. Detta eftersom domaren då vet 

                                                
61 NJA II 1943 s. 570.  
62 SOU 1982:25 s. 111 f.  
63 Prop. 1986/87:89 s. 101. 
64 Se JO 2016/17 s. 439; JO 2012/13 s. 126 och RättsPM 2008:4 s. 12. 
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vilka problem som bevisningen kan föranleda och på så sätt lättare kan till-

godogöra sig ett omfattande bevismaterial under huvudförhandlingen.65 

Nordh däremot är av uppfattningen att domare i rätten inte bör ägna förun-

dersökningsprotokollet större uppmärksamhet innan huvudförhandlingen ef-

tersom domaren annars kan påverkas av vad denna tidigare läst och således 

åsidosätta omedelbarhetsprincipen under huvudförhandlingen.66 

 

Vid förhör med den tilltalade tillämpas i princip samma regler som vid vitt-

nesförhör.67 Den tilltalade lägger däremot ingen ed68 och förhöret ska som 

huvudregel enligt 37:1 RB inledas av rätten för att sedan övergå till åklagaren. 

Det är alltså rättens ordförande som inleder huvudförhöret med den tilltalade. 

När åklagaren får ordet kan åklagaren välja att fortsätta huvudförhöret eller 

direkt påbörja motförhöret. Åklagaren bör påpeka att han inleder ett motför-

hör eftersom det under motförhöret är tillåtet att ställa ledande frågor till den 

tilltalade i syfte att se hur den tilltalades berättelse överensstämmer med det 

verkliga händelseförloppet.69 Därefter får målsäganden, ofta via målsägande-

biträdet, en möjlighet att ställa kompletterande frågor till den tilltalade. Efter 

detta påbörjas återförhöret som inleds av försvararen. Därefter får åklagaren, 

rätten och även målsäganden möjlighet att ställa kompletterande frågor. Vid 

återförhöret är inte ledande frågor tillåtna.70 I och med att mål blir mer om-

fattande och huvudförhandlingar tar längre tid finns det en vilja från lagstif-

taren att effektivisera processen. Detta genom att ge den skriftliga bevis-

ningen i förundersökningen större betydelse och tillåta att polisförhör åbero-

pas i större utsträckning.71  

 

Det faktum att de processuella principerna skulle möjliggöra den bästa utvär-

deringen av en utsaga är även intressant att diskutera ur ett vittnespsykolo-

giskt perspektiv. På grund av hur utsagor tillkommer och förändras finns det 

                                                
65 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 182. 
66 Nordh (2009) s. 72. 
67 Se 37:1 och 36:17 RB. 
68 Jfr 37:3 RB. 
69 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 197. 
70 Prop. 1986/87:89 s. 177. 
71 Dir. 2017:109 s. 4 f. 
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en anledning att kritisk granska huruvida våra nuvarande processprinciper 

skapar de bästa förutsättningarna för en korrekt bevisvärdering. Holgerson är 

särskilt kritiskt till hur utsagor omedelbart och muntligt ska upptas under en 

huvudförhandling och om detta i sig är tillräckligt för att säkra bästa bevis-

materialet enligt principen om bästa bevismaterial. Istället menar Holgersson 

att domstolen måste skaffa sig kunskap om de ursprungliga utsagornas inne-

håll och uppkomstbetingelse för att på ett tillfredsställande sätt kunna värdera 

en vittnesutsaga.72  

 

Det är utifrån den bevisning som framkommit under förundersökningen som 

åklagaren fattar sitt åtalsbeslut. Således prövar åklagaren redan här om den 

bevisning som framkommit kan räcka för att döma den tilltalade.73 Vid själva 

rättegången kontrolleras detta ännu en gång men nu från rättens sida. Här har 

vi en skillnad från åklagarens åtalsprövning och rättens prövning vid huvud-

förhandling. Åklagaren har utgått från förundersökningsprotokollet då han 

meddelat åtalsbeslutet. Rätten utgår å andra sidan från omedelbarhetsprinci-

pen och i huvudregel det som framkommer muntligt under huvudförhand-

lingen när de fattar sitt beslut. Vid korsförhör bör man därför undvika att 

lägga den tilltalades berättelse under förundersökningen till grund för utfråg-

ningen. Det är emellertid ganska vanligt att den förhörde på något sätt avviker 

från vad denne tidigare sagt enligt förundersökningsprotokollet.74 Förunder-

sökningsprotokollet kan i sådana fall utgöra processmaterial. Utsagan i för-

undersökningsprotokollet är då inte bara ett hjälpfaktum vid prövningen av 

den muntliga utsagans bevisvärde utan kan även ha självständig betydelse 

som bevisfaktum.75 Jag återkommer till detta i nedanstående kapitel.  

 

Objektivitetsprincipen som omnämns i 23:4 RB gäller under hela processen, 

även under huvudförhandlingen. Till skillnad från förundersökningen som 

har påtagliga inkvisitoriska drag är det vid huvudförhandling viktigt, speciellt 

                                                
72 Holgersson (1985) s. 680. 
73 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 155. 
74 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 199. 
75 Ekelöf, Boman (2005) s. 31 ff. 
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då det finns en försvarare, att även iaktta de kontradiktoriska och ackusato-

riska principerna samt förhandlingsprincipen.76 Eftersom försvararen ska 

iaktta den tilltalades intressen anses åklagarens objektivitetsplikt vara relativ 

till försvararens handlande. Detta bygger på likställdhetsgrundsatsen, att 

uppnå jämställdhet mellan parterna.77  

 

Värt att nämna är att under huvudförhandlingen har rätten en möjlighet till 

materiell processledning enligt 46:4 2 st. RB. Detta för att i särskilda fall av-

hjälpa otydligheter och ofullständigheter under huvudförhandlingen. I förar-

betena står att rätten i första hand ska uppmärksamma parterna på eventuella 

brister i utredningen. I undantagsfall eller om parterna efter uppmärksamman-

det inte agerar bör rätten inhämta ytterligare bevisning eller överta ett förhör 

ex officio.78 Rätten bör som sagt vara väldigt återhållsam med sin materiella 

processledning och de ska framstå som objektiva. Det är vanligast att den 

materiella processledningen aktualiseras vid bevisupptagningen. Ekelöf me-

nar att om det framkommer något i ett förhör som rätten anser relevant men 

varken åklagare eller försvarare utreder detta närmare, bör domaren be åkla-

garen och försvararen att de genom fortsatt förhör försöker bringa klarhet i 

påståendet om det kan ha betydelse för skuldfrågan eller straffmätningen.79 

Detta är dock inte ett påstående som undgått kritik då det har ansetts vara mer 

till åklagarens fördel och saknat stöd i förarbeten.80  

 

2.5 Polisförhörets bevisvärde under huvudförhandling 

 

Tidigare har jag tagit upp att ett polisförhör kan åberopas som bevis enligt 

36:16 RB. De omständigheter som då måste vara rådande är att den tilltalades 

redogörelse avviker ifrån vad som tidigare har sagts i förhöret eller de till-

fällen då den tilltalade inte kan eller vill säga något. Det råder däremot delade 

                                                
76 Bring, Diesen (2009) s. 74 f. 
77 Bring, Diesen (2009) s. 77. 
78 Prop. 1986/87:89 s. 109 f. 
79 Ekelöf, Edelstam, Pauli (2011) s. 202. 
80 Se Axberger m.fl. (2006) s. 486 f. och Heuman (1982) s. 352 ff. 
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meningar om det anses vara bevisfaktum eller hjälpfaktum. Bevisfakta är om-

ständigheter som har bevisvärde för eller emot ett bevistema. Hjälpfakta utgör 

isolerat inte några slutsatser om bevistemats existens, men är av betydelse vid 

bedömningen av bevisfaktas bevisvärde.81 Ekelöfs ståndpunkt är att utsagan 

i förundersökningsprotokollet som utgångspunkt bör beaktas som hjälpfak-

tum. En utsagas bevisvärde under huvudförhandling kan däremot anses vara 

så lågt att den nedskrivna utsagan i förundersökningsprotokollet framstår som 

mer tillförlitlig och därmed tillerkännas eget värde som bevis för vad som 

påstås ha hänt.82  

  

I praxis har HD meddelat en grundläggande beskrivning av bevisvärdering i 

brottmål i det s.k. Balkongmålet.83 Detta mål gäller bevisvärdering vid försök 

till mord. HD börjar med att påpeka att omedelbarhetsprincipen och muntlig-

hetsprincipen ska användas för att bedöma det som läggs fram under huvud-

förhandlingen. Endast i vissa fall och under särskilda omständigheter får det 

som sagts under förundersökningen åberopas för rätten att beakta. HD poäng-

terar vidare att ett polisförhör under förundersökningen inte sker med samma 

rättsgaranti som ett förhör i domstol och med parterna närvarande. HD näm-

ner även att det som står i förhörsprotokollet kan vara missvisande av flera 

skäl. Förhörsledaren och den förhörde kan ha talat förbi varandra utan upp-

märksammande, vid sammanfattningar kan frågor och förhållanden vara 

oklara vid tillfället för förhöret och även upplysningar som senare visar sig 

vara viktiga kan ha utelämnats ur förhöret. Därutöver kan nyansen på uppgif-

terna blivit en annan än den som den förhörde ämnade förmedla.84 HD finner 

det även relevant att påpeka att ett polisförhör som är uppläst och godkänt av 

den förhörde personen inte är någon garanti för att den förhörde står bakom 

det nedtecknade eller att redovisningen fullt återspeglar det. Syftet med för-

undersökningen är att skapa underlag för åklagaren i åtalsfrågan, i första 

hand, och får som sagt enbart läggas fram under huvudförhandling vid de 

                                                
81 Ekelöf, Boman (2005) s. 14 f.  
82 Ekelöf, Boman (2005) s. 32. 
83 NJA 2015 s. 702. 
84 Se NJA 2015 s. 702 p. 25. 
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omständigheter som lagen tillåter.85 I målet tog HD, till skillnad från underin-

stanserna, ingen hänsyn till de förhör som kvinnan haft med polisen under 

förundersökningen och som åberopats i målet. Anledningen till detta är att 

kvinnan var påverkad av medicinering under polisförhören och att förhöret 

istället kunde vidtas under huvudförhandlingen.  

 

Balkongmålet har influerat senare domar och i ett rättsfall från 201786 hänvi-

sas till NJA 2015 s. 702. Detta mål gäller en person som är misstänkt för 

narkotikabrott men uppgifterna som lämnas under huvudförhandlingen skil-

jer sig avsevärt från uppgifterna denne uppgett vid förhören under förunder-

sökningen. Under huvudförhandlingen tog den tilltalade tillbaka de uppgifter 

han lämnat under förundersökningen och nekade till brott. Tingsrätten i fallet 

bortsåg inte från de uppgifter den tilltalade lämnat vid polisförhöret och 

dömde honom på grund av detta. Hovrätten ändrade domen och friade den 

tilltalade eftersom han inte haft sin försvarare närvarande vid polisförhören i 

enlighet med en rättvis rättegång.87   

                                                
85 Se 35:14, 36:16 2 st. och 37:3 RB. 
86 RH 2017:38.  
87 Jfr art. 6 EKMR och Salduz v. Turkey [GC], no. 36391/02, ECHR 2008 punkt 63. 
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3 Analys  
 

3.1 När får polisförhör åberopas under huvudförhandling? 
 

Det finns alltså flera tillfällen då ett polisförhör under förundersökningen får 

användas under huvudförhandlingen. Enligt praxis och förarbeten är dessa 

tillfällen dock väldigt begränsade och reserverade till särskilda omständig-

heter. Det generella förbudet mot vittnesattester innehåller undantag som gör 

det möjligt att åberopa skriftlig bevisning av effektivitets- och processekono-

miska skäl. Detta är undantagsregler från muntlighetsprincipen och principen 

om bevisomedelbarhet som annars är gällande. Då personen som avgett den 

skriftliga utsagan ska höras i målet är reglerna än mer begränsade. Ett polis-

förhör får då åberopas när den tilltalades redogörelse avviker från vad som 

tidigare har sagts i förhöret eller de tillfällen då den tilltalade inte kan eller 

vill säga något. Det är ovanligt att själva förhörsprotokollet då tillerkänns 

ställningen som självständig bevisning och det är fortfarande diskuterat om 

det ska utgöra bevisfaktum eller hjälpfaktum. Det kan däremot oavsett få be-

tydelse för bevisvärderingen av målet.  
 

3.2 Är regleringen optimal eller krävs en förändring?      

 
De allmänna principer som styr förfarandet under huvudförhandling är från 

40-talet. De har ett viktigt syfte att bibehålla en hög rättssäkerhet för alla par-

ter. Det kan däremot diskuteras om dessa principer är tillräckligt adaptiva till 

dagens samhälle och huvudprocessen i domstol. I och med att samhället och 

tekniken utvecklas blir brott mer och mer komplicerade, samtidigt blir förun-

dersökningar som en reaktion på detta mer och mer omfattande. Det är mer 

teknisk bevisning, fler hörda personer och fler inblandade i själva utredningen 

än vid den tidpunkten då dessa processuella principer fastslogs. Detta leder 

bland annat till att förundersökningar tar längre tid och under huvudförhand-

lingen är det mycket material som är tillgängligt. Dagens teknik ger även polis 
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och åklagare fler möjligheter att identifiera och dokumentera bevisning. Möj-

ligheterna att idag anteckna ett polisförhör ordagrant är betydligt bättre. Ut-

vecklingen innebär även att möjligheterna till hänvisningar har utvidgats och 

det finns en vilja från lagstiftaren att utöka tillfällena att åberopa polisförhör. 

Teknikens framsteg innebär att möjligheterna att spela in förhör med ljud och 

bild torde vara självklara och att denna metod inte används i större utsträck-

ning är något som hämmar betydelsen av ett förhör under förundersökningen. 

Ett sådant förfarande hade minskat risken för att ord missuppfattas eller för-

bises. En inspelning får även med minspel och känslor till större del än en 

nedskriven utsaga. Det kan å andra sidan även innebära att ett visst obehag 

uppstår för den hörde som kan påverka dennes ordval eller agerande under 

förhöret på grund av att det spelas in. Själva inspelningen visar inte heller vad 

som har hänt innan eller efter själva förhöret. Således saknas fortfarande de 

rättssäkerhetsgarantier som existerar vid huvudförhandlingen. En risk är att 

bevisvärdet för ett inspelat förhör därför skulle övervärderas. Rättssäkerhets-

skäl talar även för vikten av att förhör dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. 

Således är det lämpligt både ur effektivitetssynpunkt och rättssäkerhetssyn-

punkt att ett inspelat förhör får utgöra ett komplement till den annars nedteck-

nade utsagan och att inspelningen i större utsträckning kan åberopas under 

huvudförhandling efter noggrant övervägande.  
 

Det är av intresse att se till andra möjligheter för att upprätthålla rättssäkerhet 

till fördel för en mer effektiv process. Att tillämpa de straffprocessuella prin-

ciperna alltför strikt kan vara ett tveeggat svärd, speciellt i mer omfattande 

och komplicerade brottmål. Kravet på att allt ska tas upp muntligt och ome-

delbart inför rätten kan vara något som inverkar negativt på rättssäkerheten. 

Jag anser att processen då kan bli mer komplicerad och risken att man missar 

eller förbiser viktig information ökar. Vidare har den tilltalade ingen skyldig-

het att tala sanning under förundersökningen eller huvudförhandlingen. Såle-

des kan åberopande av polisförhör vara en effektiv metod för att få den tillta-

lade att försäga sig. Möjligheten att åberopa förhör under förundersökningen 

som bevis i domstol är idag enligt lag och praxis förbehållet särskilda situat-

ioner. Således kan jag se att det finns en viss motstridighet mellan kravet på 
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rättssäkerhet samt effektivitets- och processekonomiska intressen. Detta är 

självklart en svår balansgång och en alltför snabb rättegång är självklart inte 

önskvärt. Det kan i dagens samhälle ändock vara av intresse att utreda en 

eventuell revidering av omedelbarhets- och muntlighetsprincipen samt prin-

cipen om bevisomedelbarhet. Att i en vidare bemärkelse dels använda bild- 

och ljudinspelningar vid polisförhör, dels åberopa dessa inspelningar som be-

vis inför rätten skulle kunna vara ett komplement till den process som sker 

idag. Viktigt att bemärka är att den tilltalade och försvarssidan under förun-

dersökningen inte har tillgång till allt material under förundersökningen och 

att möjligheterna till kontradiktion är begränsade. Rätten har ett krav på sig 

att se till att inget förblir oklart eller missförstått under processen. Det skulle 

vara upp till parterna och rätten att bestämma när ett förfarande med använd-

ning av polisförhör skulle kunna tillämpas. Det skulle självklart variera från 

fall till fall och det är inte en lätt fråga. Det skulle då ge parterna utökade 

möjligheter att hävda sin rätt och ge domstolen beslutmaterial som den annars 

inte skulle få ta del av.   

 

Förhöret under förundersökningen kan ur ett vittnespsykologiskt perspektiv 

anses innehålla viktig information för bevisvärderingen i målet. Det är inte 

säkert att en muntlig omedelbar utsaga inför rätten, trots motförhör och kors-

förhör, i sig är tillräcklig för att skapa de bästa förutsättningarna för bevisvär-

deringen. Polisförhöret ger även viktiga kunskaper om den ursprungliga ut-

sagans utseende samt den process som denna genomgått. Under förutsättning 

att förhöret under förundersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt kan 

det således ge värdefull vägledning under huvudförhandlingen. En annan vik-

tigt aspekt är att eftersom huvudförhandlingen som utgångspunkt är offentlig 

finns det möjlighet för åhörare att närvara i anslutning till rättssalen, till skill-

nad från förhör under förundersökningen. Jag anser att detta, medvetet eller 

omedvetet, kan påverka den tilltalade under huvudförhandlingen och det är 

ofta en ansträngning för en enskild att uppträda i domstol. Denna påfrestning 

kan självklart påverka den muntliga bevisningen under huvudförhandlingen.  
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3.3 Slutsats 

 

Förundersökningen innehåller viktig information till nytta för bevisvärde-

ringen. I och med bästa bevisets princip är det intressant att diskutera om ett 

muntligt förhör inför rätten, med korsförhör och återförhör, skapar de bästa 

förutsättningarna ur bevisvärderingssynpunkt. För att få en bra bedömning i 

det enskilda fallet kan det vara av stort intresse att få en inblick i hur processen 

har gått till och hur en tidig utsaga senare jämför sig med den under huvud-

förhandlingen muntligt lämnade utsagan. I och med att ett förhör under för-

undersökningen lyder under många av de principer som senare gäller under 

huvudförhandlingen finns det stor sannolikhet att anse förhören tillförlitliga. 

Åklagaren har gjort bedömningen att åtal ska väckas och rätten kan således 

finna stor nytta av det material som grundat beslutet. I och med att tekniken 

utvecklas finns det även fler och bättre möjligheter att spela in förhör med 

bild och ljud. Att använda dessa inspelningar i större utsträckning vid huvud-

förhandling skulle kunna vara ett bra komplement till de muntliga förhör som 

sker. Det ger en extra garanti för att polisförhöret har skett på ett rättssäkert 

sätt och det innebär en mindre risk för att otydligheter och missförstånd kom-

mer med i bevisvärderingen under huvudförhandlingen. Att utgå från den 

muntliga utsagan vid två tillfällen torde vara bättre än vid ett tillfälle.  
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