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Summary 

In the public debate, opinions about more effective law enforcement have 
emerged in recent years. The debate has resulted in public investigations that 
present potential changes to the law. The proposals imply that a balance must 
be struck between effective law enforcement and the rule of law, as the 
proposals entails a great risk for the rights of the individual to be restricted.  
 
The purpose of the thesis is to shed light on the balancing act between 
effective law enforcement and material legal certainty based on the 
defendant’s central rights. The thesis consists of a systems theory 
examination of the criminal function of the criminal process and how that 
function can be changed based on the current investigations. A dichotomy 
based on Herbert L. Packer’s models of the function of the criminal process 
is used as the theoretical framework of the essay. The dichotomy consists of 
two parts. One part consists of the crime control model and the other of the 
due process model. For one aspect to increase, the other must decrease.  
 
Initially, the thesis begins by presenting a selection of the functions of the 
criminal process. The process essentially has two opposing interests: law 
enforcement and the rule of law. The legal regulation regarding the 
defendant’s rights is then investigated.  
 
The presentation of the defendant’s central rights mainly uses Article 6.1 of 
the European Convention in conjunction with the provisions of the Code of 
Judicial Procedure. The principle of equality between the parties, the principle 
of an adversarial procedure, the right of access and the right to interrogate 
witnesses are presented as central rights of the accused. With the help of the 
presented dichotomy, the rights can be analyzed, and it can be stated that the 
defendant’s central rights weigh heaviest in the current order of the criminal 
proceedings.  
 
The essay then presents two proposals that have been discussed in the public 
debate, which may be considered to reflect the debate in general, early 
interrogations and anonymous witnesses. The analysis of the proposals 
presupposes that they are fully implemented. The result of the analysis is that 
the function of the criminal process will be effective law enforcement, the 
legal certainty is no longer the main focus. The thesis’ conclusion is thus that 
we leave legal certainty more and more when we try to introduce rules that 
aim to contribute to an effective fight against crime.  



 2 

Sammanfattning 

I samhällsdebatten har åsikter om en mer effektiv brottsbekämpning växt 
fram på den senaste tiden. Debatten har utmynnat i flertalet offentliga 
utredningar som presenterar potentiella lagändringar. Förslagen innebär att en 
avvägning måste göras mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet, 
eftersom dessa medför en stor risk att individens rättigheter inskränks.  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa avvägningen mellan effektiv 
brottsbekämpning och materiell rättssäkerhet utifrån den tilltalades centrala 
rättigheter. Uppsatsen utgörs av en systemteoretisk granskning av 
brottmålsprocessens samhällsfunktion och hur den funktionen kan förändras 
genom nu aktuella utredningar. En dikotomi baserad på Herbert L. Packers 
modeller om brottmålsprocessens funktion uppställs som uppsatsens 
teoretiska ramverk. Dikotomin består av två delar. Den ena delen består av 
brottsbekämpningsmodellen och den andra av rättssäkerhetsmodellen. För att 
den ena aspekten ska öka, måste den andra minska. 
 
Uppsatsen inleder med att presentera ett urval av brottmålsprocessens 
funktioner. Processen har i huvudsak två motstående intressen; 
brottsbekämpning och rättssäkerhet. Därefter utreds den rättsliga regleringen 
kring den tilltalades rättigheter.  
 
Framställningen av den tilltalades centrala rättigheter använder sig 
huvudsakligen av artikel 6.1 i Europakonventionen i förening med 
rättegångsbalkens bestämmelser. Principen om parternas likställdhet, 
principen om ett kontradiktoriskt förfarande, rätten till insyn och rätten till att 
förhöra vittnen presenteras som centrala rättigheter för den tilltalade. Med 
hjälp av den presenterade dikotomin kan rättigheterna analyseras och det kan 
konstateras att den tilltalades centrala rättigheter väger tyngst i 
brottmålsprocessens nuvarande ordning.  
 
Uppsatsen presenterar sedan två förslag som diskuterats i samhällsdebatten, 
som får anses spegla debatten i stort, tidiga förhör och anonyma vittnen. 
Analysen av lagförslagen förutsätter att de implementeras fullt ut. Resultatet 
av analysen blir att brottmålsprocessens funktion blir effektiv 
brottsbekämpning, och inte längre rättssäkerhet. Uppsatsens slutsats blir 
därmed att vi lämnar rättssäkerheten alltmer när vi försöker införa regler som 
syftar till att bidra till en effektiv brottsbekämpning.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1800-talet påbörjades en reform av den svenska processrätten. 
Inspiration hämtades från Tysklands centrala processlagar, som i sin tur 
byggde på en princip om en ackusatorisk process. Detta nya tankesätt kunde 
hänföras till franska principer om bland annat muntlighet och offentlighet.1 
Processlagsberedningens reformer innebar att den svenska 
brottmålsprocessen blev allt tydligare ackusatorisk. Rätten fick nu en passiv 
roll under huvudförhandlingen, som skiljde sig avsevärt mot den tidigare 
aktiva rollen de haft under både förundersökning och huvudförhandling.2 
Förändringarna som spred sig över Europa och som sedan speglades i den 
svenska processlagsberedningen innebar stora förändringar i den svenska 
brottmålsprocessen, däribland även ett starkare skydd för den tilltalades 
rättigheter.  
 
De rättigheter som en tilltalad åtnjuter har senare stärkts ytterligare. 
Framförallt genom införandet av den europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Konventionen arbetades 
fram av Europarådet som skapades 1949 med ett syfte att utvidga samarbetet 
mellan de europeiska staterna samt motverka internationella motsättningar 
liknande de som funnits både innan och under andra världskriget.3 Från och 
med den 1 januari 1995 gäller Europakonventionen som svensk lag.4  
 
Artikel 6 i Europakonventionen stadgar att var och en har rätt till en rättvis 
rättegång och är tillämplig på tvister om civila rättigheter eller skyldigheter 
och även på anklagelse för brott. Innehållet i artikeln utgörs av krav som ställs 
på den rättskipande domstolen, principer som ska genomsyra förfarandet och 
minimirättigheter som garanteras den enskilde.5 
 
Både i internationella konventioner, i svensk grundlag och i svenska centrala 
lagar finns ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna. Inom dessa 
mänskliga rättigheter inryms rättigheter för den tilltalade. På senare år har en 
rad olika lagändringar diskuterats, syftet med dessa har framförallt varit att 

 
1 Modéer (1999), s. 403.  
2 Modéer (1999), s. 423.  
3 Cameron (1995), s. 23.  
4 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
5 Danelius (2015), s. 158–159.  
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effektivisera rättssystemet och få till stånd fler fällande domar. Dessa förslag 
riskerar att ändra några av våra mest grundläggande principer. Förslagen 
diskuteras i syfte att lösa ett större antal ouppklarade brott, att motarbeta 
tystnadskulturen och att effektivisera processen. Det handlar om anonyma 
vittnen6, kronvittnen7, avskaffande av omedelbarhetsprincipen8, avlyssning 
utan misstanke9 och mycket mer. Om förändringarna träder i kraft kommer 
de med största sannolikhet att innebära en minskad rättssäkerhet, vilket inte 
ligger långt ifrån att individens rättigheter inskränks. 
 
Förändringarna som diskuteras syftar till ”skärpa” den lagföring som vi har 
idag. Beroende på vilken grundläggande åsikt man har om straffprocessen ser 
man det antingen som att lagstiftningen skärps eller som att lagstiftningen 
anpassas. Intar man den ena sidan, att lagstiftningen skärps, har man 
normaliserat det nuvarande systemet och är av uppfattningen att förändringar 
kommer innebära ett hårdare eller tuffare system. Är man istället av åsikten 
att lagstiftningen ska anpassas menar man att systemet idag är tillåtande och 
att det kräver en anpassning, exempelvis i jämförelse med våra grannländer.  
 
En tanke om att rättssäkerheten ställer upp hinder för lagföringen växer sig 
allt starkare i den politiska debatten. Politiker, poliser, åklagare och domare 
ansluter till den uppfattningen. Kvar på rättssäkerhetens sida finns enbart 
advokaterna och akademikerna. De förändringar som föreslås i dagens 
politiska debatt riskerar att förändra vårt rättssystem så som vi känner till det 
idag. Mot bakgrund av detta är ämnet mer intressant och relevant än någonsin.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera straffprocessens funktion 
i förhållande till den tilltalades rättigheter. Uppsatsen syftar till att analysera 
hur straffprocessens funktion kan förändras om de nya bestämmelser som 
föreslagits i statliga utredningar införs. Det huvudsakliga syftet är att belysa 
avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och materiell rättssäkerhet. 
Syftet nås genom att följande frågeställningar besvaras: 

• Hur tungt väger den tilltalades centrala rättigheter i avvägningen 
mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet?  

• Vad innebär de nu aktuella förslagen för avvägningen mellan effektiv 
brottsbekämpning och rättssäkerhet?  

 
6 Dir. 2019:85.  
7 Dir. 2019:85.  
8 SOU 2017:98.  
9 ”Polisen vill avlyssna personer som inte är brottsmisstänkta”, SVT, 2020-09-06 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-vill-avlyssna-icke-misstankta (hämtad 2021-02-
01). 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på den tilltalades rättigheter i en brottmålsprocess. Det 
innebär att uppsatsen inte berör vilka rättigheter en misstänkt åtnjuter. 
Avgränsningen beror framförallt på att de reformer som föreslagits i 
offentliga utredningar påverkar den tilltalade i en brottmålsprocess. Den 
tilltalade är part i en brottmålsprocess. Den misstänkte gärningsmannen 
benämns som den tilltalade efter det att åtal har väckts mot honom.10 Det ska 
redan här tilläggas att det är svårt att hålla isär de rättigheter som den tilltalade 
åtnjuter från de rättigheter som den misstänkte åtnjuter. Många av 
rättigheterna överlappar varandra eller är så pass övergripande att de gäller 
både för den misstänkte och den tilltalade.  
 
Med brottmålsprocess eller straffprocess åsyftas i den fortsatta 
framställningen den process där en domstol ska pröva och avgöra om det åtal 
som en tilltalad står inför är bevisat samt vilken påföljd han i så fall ska dömas 
till. Uppsatsen är därmed avgränsad till att inte ta utgångspunkt i 
förundersökningen. Det teoretiska ramverket för uppsatsen bygger däremot 
på tanken om att förundersökningen och brottmålsprocessen har samma 
övergripande straffprocessuella funktion eftersom brottmålsprocessen är en 
process, trots att den i huvudsak består av två delar. Därmed kan 
förundersökningsprocessen belysas för att förmedla poänger om de 
övergripande funktionerna och rättigheterna.  
 
Det huvudsakliga regelverket för brottmålsprocessen utgörs av 
rättegångsbalken i förening med Europakonventionen. Uppsatsen aktualiserar 
artikel 6 i konventionen om rätten till en rättvis rättegång. Grundläggande fri- 
och rättigheterna som stadgas i regeringsformen kommer att benämnas kort, 
men huvudfokus ligger på rättegångsbalkens bestämmelser kopplade till 
artikel 6 i Europakonventionen. Uppsatsen kommer därmed inte att behandla 
andra internationella konventioner. 
 
I artikel 6.1 Europakonventionen stadgas de grundläggande processuella 
rättssäkerhetsgarantierna som syftar till att garantera en rättvis rättegång för 
den enskilde. Artikeln är tillämpningsbar både i brottmål och i tvistemål, 
uppsatsen kommer att fokusera på rätten till en rättvis rättegång i brottmål. 
Fokus läggs på de allmänna principerna bakom rätten till ett rättvist 
förfarande med anledning av att det huvudsakligen är dessa principer som 
senare aktualiseras i diskussionerna kring utredningarnas förslag. Särskilt 
fokus läggs därmed på de rättigheter som reglerar parternas inbördes 
förhållande och rättigheter som handlar om bevisningen. Även artikel 6.2 och 

 
10 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 37.  
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6.3 (d) aktualiseras i uppsatsen. Rättigheterna som stadgas i de senare 
artiklarna kan sägas omfattas av artikel 6.1 och begreppet rättvis rättegång 
men att de kräver ett ännu starkare skydd, varför de uttryckligen regleras i 
konventionstexten. Eftersom att uppsatsens syfte inte är att detaljgranska den 
tilltalades rättigheter utan istället sätta dessa i ett större sammanhang kommer 
artikel 6.2 och 6.3 (d) inte utvecklas grundligt.  
 
Även andra processuella rättssäkerhetsgarantier i artikel 6 kommer att 
presenteras kortfattat. Syftet med detta är att förmedla den helhetsbild och det 
heltäckande skydd som artikel 6 ger. De olika principerna och rättigheterna 
som inryms i artikel 6 är många och de alla verkar med varandra i ett stort 
”nät” av rättigheter. Skulle man dra i nätets trådar på ett ställe så kommer 
trådarna på ett annat ställe lossna eller dras åt.  
 
Den tilltalade i en brottmålsprocess åtnjuter flertalet rättigheter. Uppsatsen 
redogör för några utvalda rättigheter som är de mest centrala för den tilltalade. 
De utvalda rättigheterna fungerar som representativa för den tilltalades 
ställning i brottmålsprocessen.  
 
I uppsatsen presenteras och analyseras två olika typer av reformer som 
påverkar bevisningen och är och har varit högaktuella vid författandet av 
uppsatsen. Inledningsvis har det konstaterats att det på många håll och kanter 
inom det svenska rättssystemet diskuteras förslag som med olika 
tillvägagångssätt ska effektivisera systemet. Ett sådant förslag är att tidiga 
förhör ska kunna användas som processmaterial. Ett annat förslag, som länge 
varit på tapeten, är anonyma vittnen. Förslagen har valts ut dels för att de är 
aktuella för tillfället, men även eftersom de på ett konkret sätt förtydligar de 
rättigheter som utgörs av parternas inbördes förhållande och de rättigheter 
som finns i förhållande till bevisningen. Det finns fler förslag och debatter 
som berör den tilltalades rättigheter och rätten till en rättvis rättegång i artikel 
6 men på grund av utrymmesskäl har författaren funnit det lämpligt att 
avgränsa till ovan nämnda förslag.  
 
Under en längre period har en debatt om mer effektiv brottsbekämpning vuxit 
fram, många utredningar och lagförslag på området har presenterats. 
Uppsatsens valda utredningar är centrala i debatten och innebär en stor 
förändring av rättssystemet om de implementeras. De får därmed fungera som 
representativa för föreslagna förändringar för en mer effektiv 
brottsbekämpning. 
 
Vid analys av vilka konsekvenser reformerna kan tänkas medföra finns det en 
viss poäng i att göra en komparativ analys med de länder som har rättssystem 
med föreslagna åtgärder. Uppsatsen kommer däremot inte att göra en sådan 
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analys mot bakgrund av att huvudfokus för analysen är straffrättens funktion 
i svensk rätt. Uppsatsens analys ska inte fokusera på för- och nackdelar med 
utredningarnas förslag, ett visst inslag av en sådan analys kommer däremot 
att göras för att vrida och vända på förslagen. Det syftar till att lyfta fram de 
omständigheter som blir relevanta vid bedömningen kring vilken funktion 
straffprocessen har och vilken funktion den kan få.  
 
De båda lagförslagen som presenteras och analyseras i kapitel sex är och har 
varit aktuella vid uppsatsens författande, både i samhällsdebatten men också 
i lagstiftningsprocessen. Av praktiska skäl har uppsatsen varit tvungen att 
avgränsas till att avse det material som funnits tillgängligt under den första 
perioden av uppsatsförfattandet.   
 
Uppsatsen fokuserar inte på rättssäkerhet utifrån ett målsägandeperspektiv. 
Perspektivet har blivit särskilt relevant på senare år och uppmärksammats 
även i angloamerikansk doktrin.11 Avgränsningen beror till stor del på 
författarens intresse för den tilltalades sida, som bottnar i en uppfattning om 
att rättssäkerheten tjänar en högre funktion i förhållande till den tilltalade än 
till målsäganden. Rättssäkerheten kommer således användas gentemot 
rättssystemet i allmänhet och mot den tilltalade i synnerhet.  

1.4 Metod och material  

Uppsatsen använder den rättsdogmatiska metoden för att besvara uppsatsen 
frågeställningar och syfte. Metoden kan beskrivas som sådan att den utreder 
gällande rätt med grund i allmänt accepterade rättskällor. De allmänt 
accepterade rättskällorna anses vara författningar, rättspraxis, förarbeten och 
doktrin.12 Den rättsdogmatiska metoden har länge bestått i att fastställa 
gällande rätt och inte lämnat utrymme för att analysera och kritisera 
densamme. Uppsatsens syfte är däremot att dels utreda och dels analysera de 
relevanta rättskällorna för att besvara uppsatsens frågeställningar som har en 
analytisk utgångspunkt. Den rättsdogmatiska metoden har på senare tid fått 
ett vidare tillämpningsområde och man kan numera gå utanför gällande rätt 
och söka efter den mest ideala lösningen på ett problem.13 Metoden används 
dels för att utreda gällande rätt och presentera denne, dels för att kritiskt 
granska den.14  
 
I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden för att fastställa vilket 
skydd den tilltalade åtnjuter utifrån gällande rätt. Metoden används även för 

 
11 Ashworth, Redmayne (2010), s. 41.  
12 Kleineman (2018), s. 21.  
13 Jareborg (2004), s. 1–10. 
14 Kleineman (2018), s. 36.  



 10 

att analysera och de nya förslag som diskuteras och huruvida de innebär en 
inskränkning av rättigheterna. Med hänsyn till uppsatsens frågeställningar 
och syfte räcker inte den rättsdogmatiska metoden till. Den rättsdogmatiska 
metodens funktion är att fastställa gällande rätt och vid en extensiv tolkning 
av metoden kan man analysera och kritisera den gällande rätten.  
 
Därmed ska även den rättsanalytiska metoden användas. Den rättsanalytiska 
metoden tillåter en friare argumentation som kan grundas på värden som är 
allmänt accepterade i samhället, exempelvis rättssäkerhet. Man kan beskriva 
den rättsanalytiska modellen som en utvärdering av för- och motargument 
kring olika lösningar, till skillnad från den rättsdogmatiska metoden som 
istället letar efter ”ett rätt svar”.15 Eftersom uppsatsens frågeställningar syftar 
till att analysera vilka värden som gälande rätt grundar sig på och vilken 
potentiell utveckling vi står inför.  
 
På ett övergripande plan kan det sägas att urvalet av doktrin har genomförts 
mot bakgrund av författarnas anseende, författarnas argumentation och 
materialets relevans för ämnet.  
 
Inledningsvis presenterar uppsatsen de olika funktioner som präglar 
processrätt idag. Redogörelsen grundas på doktrin om rättskipningens 
funktion skriven av Per Henrik Lindblom och Per Olof Ekelöf.   
 
Vidare kommer uppsatsen att använda sig av Herbert L. Packers modeller, 
brottsbekämpnings- eller effektivitetsmodellen (fortsättningsvis: 
brottsbekämpningsmodellen)16 och rättssäkerhetsmodellen17. Redogörelsen 
för modellerna grundar sig på Packers bok ”The limits of the criminal 
sanctions”.  Modellerna kommer att användas för att analysera avvägningen 
mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet utifrån den tilltalades 
rättigheter såsom de ser ut idag och sedan utifrån de förslag som debatterats 
på senare tid. Boken som är skriven på 1960-talet har fått stort genomslag och 
har behandlats i stor del av den svenska doktrinen som jag har tagit del av. 
Utöver Packers egen bok används även svensk och angloamerikansk doktrin 
för att presentera kritik som har riktats mot modellerna men även för att 
komplettera dem.  
 
För att nå uppsatsens syfte ska, som ovan nämnts, gällande rätt utredas. 
Därmed kommer uppsatsen att ta utgångspunkt i de rättskällor som stadgar de 
grundläggande rättigheterna och hur dessa har inkorporerats i svensk rätt. 
Uppsatsen kommer således att behandla rättskällor såsom 

 
15 Sandgren (2015), s. 43–47.  
16 The crime control model. 
17 The due process model. 
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Europakonventionen, regeringsformen (1974:152) (RF) och rättegångsbalken 
(1942:740) (RB). För att fördjupa förståelsen kring rättigheterna behandlas 
även rättsfall, huvudsakligen från Europadomstolen.  
 
Uppsatsen syftar även till att genomföra en analys av hur straffprocessens 
funktion påverkas av vilka rättigheter den tilltalade åtnjuter. För att nå det 
syftet kommer dels det material som ovan nämnts användas, men även 
utvalda statliga utredningar. I redogörelsen av de statliga utredningarna 
presenteras även den gällande rätt som förslagen har grundats på. Material till 
den här delen har därmed hämtats från lagtext, förarbeten och doktrin.  

1.5 Perspektiv och teori 

Den teoretiska delen av uppsatsen tar sin utgångspunkt i diskussionen om 
vilken funktion som brottmålsprocessen ska ha. I straffprocessen finns i 
synnerhet två motstående intressen som ständigt ställs mot varandra, det 
handlar dels om en effektiv rättstillämpning och dels om säkerställandet av 
individens rättigheter och rättssäkerhet.18 För att utreda hur nya bevisrefomer 
påverkar vårt rättssystem krävs att vi först konkretiserar vad straffprocessens 
syfte är idag utifrån den tilltalades rättigheter. För att göra det ska Herbert 
Packers teori användas. Under 1960-talet tog Packer fram sin teori som 
beskrivs som en avvägning mellan två motsatta modeller, brottsbekämpnings- 
och rättssäkerhetsmodellen.19 Modellerna används som ett analysverktyg i 
uppsatsen och kommer att redogöras för mer i detalj i kapitel tre.  
 
Uppsatsen kommer därmed att göra en systemteoretisk granskning där fokus 
läggs på brottmålsprocessens funktioner i stort och inte på individuella 
regleringar eller omständigheter. En sådan granskning syftar till att undersöka 
avvägningen mellan en effektiv brottsbekämpning och materiell 
rättssäkerhet, inte att jämka ihop de båda.    
 
Uppsatsen tillämpar ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom utredningen 
fokuseras vid att tilltalade inte ska bli felaktigt dömda till följd av att deras 
processuella rättigheter inskränks. Begreppet rättssäkerhet är däremot ett 
svårtolkat begrepp som används i flera olika sammanhang och kan syfta på 
olika saker. Rättssäkerhet kan innebära ett skydd mot okontrollerad 
våldsutövning, det kan innebära en likhet inför lagen och det kan även 
innebära att det finns förutsebarhet i vårt rättssystem.20 Rättssäkerhet är en 

 
18 SOU 2017:7, s. 23.  
19 Lindblom (1999), s. 626.  
20 Frändberg (2000), s. 269–271.  
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förutsättning för att en stat ska vara en rättsstat och symboliserar en stat utan 
våld- och maktmissbruk.21 
 
Eftersom innebörden av begreppet rättssäkerhet är omdebatterat krävs det ett 
förtydligande om vad rättssäkerhet i den här uppsatsen tar sikte på. I det 
följande ska därför redogöras för Åke Frändbergs och Aleksander Peczeniks 
teorier om rättssäkerhet.  
 
Åke Frändberg har en snävare definition av rättssäkerhet som kortfattat 
innebär att det ska finnas en förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. 
Frändberg presenterar tre villkor som ska vara uppfylla för att rättssäkerhet 
ska finnas: 

1. Det ska finnas klara och tydliga regler.  
2. Dessa regler ska finnas tillgängliga för allmänheten. 
3. Allmänheten ska kunna lita på innehållet i dessa regler.22 

 
Peczeniks definition av rättssäkerhet delas i formell och materiell 
rättssäkerhet. Den formella liknar Frändbergs definition eftersom den 
formella rättssäkerheten grundas på förutsebarhet. Peczenik menar att 
rättssystemets rättskipning ska ha stöd i förutsebara rättsregler. Han menar 
även att förutsebarheten ökar om reglerna är precist utformade, vilket kan 
liknas vid Frändbergs första kriterium. Den formella rättssäkerheten ökar 
ytterligare om de precisa reglerna strävar mot idealet om likhet inför lagen.23  
 
Peczenik menar däremot att den formella definitionen av rättssäkerhet inte 
räcker till och att begreppet måste vidgas och vägas med andra aspekter, inte 
bara förutsebarhet. Detta på grund av att rätten och hur den tillämpas kan vara 
orättvis även om den i mycket hög utsträckning är förutsebar.24 Exempelvis 
att en oskyldig person kan dömas för brott på grund av undermåliga 
bevisregler. 
 
Materiell rättssäkerhet innebär därmed att den formella rättssäkerheten 
sammanfogas med etiska värden. Enligt Peczenik erhåller medborgarna i en 
rättsstat inte rättssäkerhet om staten utsätter dem för etiskt fördömliga eller 
oförutsebara beslut. Den materiella rättssäkerheten kan sammanfattas med: 
beslut som innebär att rättsskipningen är förutsebar med grund i 
rättsnormerna och samtidigt är etiskt acceptabla.25  
 

 
21 Frändberg (2019), s. 25.  
22 Frändberg (2000), s. 274–275. 
23 Peczenik (1995), s. 51.  
24 Peczenik (1995), s. 91–92.  
25 Peczenik (1995), s. 94.  



 13 

Som ovan nämnt är Frändbergs definition relativt snäv. Trots detta förklarar 
definitionen tydligt vad förutsebarheten i rättsliga angelägenheter innebär. 
Mot bakgrund av uppsatsens syfte krävs en bredare definition av rättssäkerhet 
som även tar sikte på likhet inför lagen och mänskliga rättigheter i allmänhet, 
däribland den tilltalades rättigheter, varför uppsatsens utredande och 
analyserande delar kommer använda Peczeniks definition av rättssäkerhet 
som utgångspunkt.  

1.6 Disposition 

För att underlätta för läsaren innehåller respektive kapitel i uppsatsen en 
avslutande delanalys. Uppsatsen kommer därför inte att ha en avslutande 
analys utan den presenteras löpande.    
 
Uppsatsens inledande kapitel, kapitel två, innehåller en redogörelse för vilka 
funktioner rättskipningen har. Kapitlet redogör för de straffprocessuella 
grundläggande funktionerna och syftar till att ge läsaren en djupare förståelse 
kring straffprocessuellens många olika funktioner. Kapitlet medför att en 
djupdykning i funktionerna om brottsbekämpning kontra rättssäkerhet kan 
göras i följande kapitel. 
 
I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen, Packers 
modeller om brottsbekämpning och rättssäkerhet. Syftet med kapitlet är att ge 
en övergripande bild av modellerna och hur de används som teoretiskt 
ramverk i uppsatsens fortsatta framställning. 
 
Kapitel fyra presenterar regleringen till rätten om en rättvis rättegång och 
bakgrunden till hur dessa regler har inrättats. Kapitlet presenterar de 
rättskällor som nästföljande kapitel utgår från.  
 
Kapitel fem syftar till att möjliggöra en analys av var på skalan mellan 
brottsbekämpning och rättssäkerhet det svenska rättssystemet befinner sig 
idag mot bakgrund av vilka rättigheter den tilltalade åtnjuter. Den här 
analysen följer efter det att den tilltalades rättigheter enligt EU-rätt och 
nationell rätt har presenterats.  
 
I det följande kapitlet, kapitel sex, diskuteras några av de statliga utredningar 
som presenterats de senaste åren som riskerar att inskränka den misstänktes 
rättigheter. Kapitlet syftar till att möjliggöra en analys av huruvida 
straffprocessens funktion förändras vid en inkorporering av de föreslagna 
reglerna.  
 
Det avslutande kapitlet, kapitel sju, innehåller författarens avslutande tankar. 
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2 Processuella utgångspunkter 

Kapitlet redogör för ett antal representativa funktioner som genomsyrar 
straffprocessen. Kapitlet ger läsaren en grundläggande förståelse om vilka 
funktioner som finns och hur de samspelar med varandra, alternativt hur de, i 
vissa situationer, kan motverka varandra. Syftet med kapitlet är att ge en ökad 
förståelse för nästkommande kapitel, dels genom att bygga en grundläggande 
kunskap om processens funktioner och dels genom att synliggöra de 
funktioner som spelar stor roll i processen men som inte kommer att 
behandlas ytterligare i uppsatsens framställning.  

2.1 Allmänt om processens funktioner 

Det finns många olika teorier om vilken funktion processrätten har. En 
grundläggande tanke är att processrätten är utformad på så sätt att den 
materiella lagstiftningen ska få genomslagskraft i samhället. Ekelöf ansluter 
sig till uppfattningen om att rättskipningens funktion är att ge rättsreglerna 
genomslagskraft i samhället och att dessa regler ska vara 
handlingsdirigerande.26  
 
För att säkerställa att den materiella lagstiftningen får genomslagskraft 
tillhandahåller varje samhälle domstolar som arbetar för att upprätthålla 
syftet. Att den materiella lagstiftningen ska ges genomslag innebär att varje 
medborgare ska kunna åberopa och använda de rättigheter som följer av 
lagstiftningen och även att de ska skyddas mot inskränkningar av dessa 
rättigheter om de saknar stöd i lag.27  

2.2 Straffprocessens funktion  

I svensk doktrin har brottmålsprocessens funktion diskuterats både utifrån 
Herbet Packers modeller om brottsbekämpning och rättssäkerhet, men även 
utifrån potentiella andra funktioner.  
 
Lindblom framhåller att straffprocessens grundläggande funktion är att ge 
kraft till den materiella lagstiftningen, vilket även genomsyrar civilprocessen. 
Lindblom anger även att det är lika viktigt att skyldiga fälls som att oskyldiga 
frias, för att respekten för domstolsväsendet och straffrätten ska bibehållas. 
Ett rättssystem kan föra en effektiv brottsbekämpning samtidigt som det 

 
26 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 13.  
27 Lindblom (1997), s. 607 f.  
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upprätthåller rättssäkerheten. Lindblom menar således att effektiviteten inte 
behöver inkräkta på rättssäkerheten och tvärtom, utan att dessa funktioner kan 
fungera utan att motverka varandra. Han menar även att brottmålsprocessen 
inte nödvändigtvis behöver tillskrivas en enda funktion, men ifall att den görs 
det så är processen kontraproduktiv.28 Brottsbekämpnings- och 
rättssäkerhetsmodellerna kommer att behandlas mer grundläggande i följande 
kapitel.  
 
Kriminalisering syftar till att motverka och förebygga klandervärda 
gärningar. Historiskt sett har kriminaliseringens syfte byggt på tankar om 
vedergällning och senare på tankar om prevention. Idag är preventionssyftet 
starkast i den svenska straffrätten. Den grundläggande tanken bakom 
kriminalisering är att straffen ska verka avskräckande och moralbildande för 
medborgarna som lyder under lagen.29 En av straffprocessens funktioner är 
därmed att förstärka och förmedla den avskräckning och moralbildning som 
kriminaliseringen innebär. Detta kan sägas motsvara den 
handlingsdirigerande funktionen som finns hos civilprocessen.30 Med andra 
ord förklaras det som att reglerna om brottmål föreskriver vilket straff en 
gärningsman ska få, men att syftet bakom reglerna i förlängningen blir att 
medborgarna ska avhålla sig från brottslighet.31 Ekelöf beskriver att man 
vanligen uppfattar systemet som att medborgarna avhåller sig från 
brottslighet på grund av fruktan för den sanktion eller påföljd som är 
tillskriven den materiella lagregeln, men att det i själva verket istället är så att 
de avhåller sig från brottslighet av vana eller rutin och att fruktan för sanktion 
eller påföljd träder in om en medborgare skulle bli frestad att begå ett brott.32 
Ekelöf är av uppfattningen att laglydnaden i ett samhälle upprätthålls av att 
medborgarna själva upplever en plikt att följa rättsreglerna.33 
 
Brottmålsprocessen har även tillskrivits andra funktioner som avser andra 
samhälleliga värden än brottsbekämpning och rättssäkerhet. I doktrinen har 
det förts diskussioner om att brottmålsprocessen ger uttryck för en politisk 
kontrollfunktion, eftersom domstolen har till uppgift att säkerställa att 
strafflagstiftningen utformas korrekt och inte strider mot andra normer eller 
regler, nationella eller EU-rättsliga.34 
 
Utöver de ovan nämnda funktionerna har det även diskuterats att 
brottmålsprocessen medför fler funktioner. Dessa funktioner är inte 

 
28 Lindblom (1999), s. 628.  
29 Asp, Ulväng (2013), s. 30.  
30 Lindblom (2004), s. 242–243.  
31 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 13.  
32 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 14.  
33 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 27.  
34 Lindblom (2004), s. 243.  
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övergripande och grundläggande som de funktioner som redan har nämnts, 
men de medför inte att de inte är lika viktiga. Det handlar dels om funktionen 
av att ge upprättelse för samhällsmedborgare som blivit utsatta för brott eller 
som blivit oskyldigt misstänka får brott. Processen har även en funktion av 
försoning mellan offer och gärningsman. Inte minst ger brottmålsprocessen 
även utrymme och möjlighet för medborgarna att delta och uttala sig över de 
beslut som rör dem, vilket uppfyller medborgarens demokratiska men såväl 
även psykologiska behov.35 De här funktionerna utgör inte 
brottmålsprocessens huvudsakliga syfte, utan anses mer vara värden eller 
syften som brottmålsprocessen avser att uppfylla under processens gång.  

2.3 Delanalys  

Vissa av straffprocessens funktioner är mer övergripande, medans andra 
tillämpas på detaljer under processens gång. För att på ett korrekt sätt kunna 
analysera straffprocessens funktion är det viktigt att man tar med sig att 
effektiv brottsbekämpning kontra rättssäkerhet inte är de enda funktionerna 
för processen.  
 
Det ställs höga krav på straffprocessens kontrollfunktion och avskräckande 
funktion. Straffprocessen har ett ansvar som inte kan liknas vid övrig 
processrätt. Det är framförallt fokus på den sociala ordningen när man talar 
om straffprocessen, den har en samhällelig roll på så sätt. Brottmålsprocessen 
har däremot även en individuell roll som görs beroende av parterna i 
respektive mål, exempelvis har straffprocessen funktionen av att straffa 
brottslingar men även en funktion av att stötta brottsoffren. Processrättens 
olika funktioner, vare sig det gäller tvistemål eller brottmål, har ett 
gemensamt drag av att de genomsyras av många olika funktioner samtidigt 
och att dessa funktioner verkar i symbios med varandra. Givetvis är det så att 
en funktion ibland får ge vika för att en annan funktion ska ges företräde, 
framförallt när vi talar om straffprocessens brottsbekämpnings- respektive 
rättssäkerhetsfunktion.36  
 
Den brottsbekämpande funktionen och rättssäkerhetsfunktionen är 
grundläggande i straffprocessen. Den största skiljelinjen mellan dem båda är 
ifall syftet med straffprocessen ska vara att minimera antalet felaktigt friande 
domar eller minimera antalet felaktigt fällande domar.  
 

 
35 Lindblom (2004), s. 251.  
36 I kapitel 3.7 följer en tydligare redogörelse för den här dikotomin i förhållande till 
uppsatsen.  
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3 Utveckling av det teoretiska 
ramverket 

Straffprocessen har ett flertal olika funktioner som har namngetts ovan, 
däremot har straffprocessens i huvudsak två motstående 
samhällsfunktioner.37 Kort sagt kan man uttrycka det som 
samhällsfunktionerna utgörs av effektiv brottsbekämpning eller rättssäkerhet, 
vilket är värden som ofta ställs mot varandra.  
 
Syftet med kapitlet är att utreda och beskriva vad som kännetecknar de olika 
funktionerna med hjälp av Packers modeller om brottsbekämpning och 
rättssäkerhet. Kapitlet beskriver även hur Packers modeller används som 
teoretiskt ramverk för uppsatsens fortsatta framställning. Modellerna kommer 
användas i uppsatsens fortsatta framställning som ett analysverktyg i 
förhållande till den tilltalades rättigheter och hur de påverkar den svenska 
straffprocessens funktion.  
 
Inledningsvis är det värt att tillägga att Packers modeller ger en övergripande 
förklaring om de motstående intressena: brottsbekämpning och rättssäkerhet. 
Packer målar med bred pensel när han förklarar skillnader och likheter mellan 
de båda modellerna. Det finns andra författare som har diskuterat 
straffprocessens funktion utifrån brottsbekämpning och rättssäkerhet i något 
mer modern tid, majoriteten av dessa utgår från Packers modeller men adderar 
ytterligare en eller flera dimensioner.38 Mot bakgrund av att Packers modeller 
är övergripande och generella fungerar de bra för att uppfylla uppsatsens 
syfte.  

3.1 Allmänt om Packers modeller 

Packers modeller tydliggör straffprocessens samhällsfunktioner. Det handlar 
dels om brottsbekämpningsmodellen och dels om rättssäkerhetsmodellen. 
Brottsbekämpningsmodellen förespråkar att man ska minimera antalet 
felaktigt friande domar. Modellen innebär därför, på ett översiktligt plan, att 
den tilltalades rättssäkerhet äventyras. Rättssäkerhetsmodellen förespråkar 
istället att man ska sträva efter att minimera antalet felaktigt fällande domar.39 
 

 
37 SOU 2017:7, s. 23.  
38 Se bland annat Klette (1976), Ekelöf och Edelstam (2002) och Lindell, Eklund, Asp och 
Andersson (2005).  
39 Lindblom (1999), s. 626.  
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Det bakomliggande syftet med förslagen i de offentliga utredningarna som 
tidigare nämnts är att effektivisera brottsbekämpningen genom att få till stånd 
fler fällande domar. I det följande ska Packers två modeller presenteras, som 
senare kommer att användas för att analysera hur förslagen kan komma att 
påverka vårt rättssystem och i synnerhet hur det påverkar tilltalades 
rättigheter.   
 
Packer uttrycker att straffprocessens funktion görs beroende av de 
värderingsval som direkt eller indirekt återspeglas i straffprocessens vanliga 
funktion. Vidare anger han att det behövs två modeller för att peka ut de 
värderingsval som ligger till grund för straffprocessens detaljer. Packers 
slutsats blir att vi behöver en eller flera normativa modeller för att avgöra 
straffprocessens grundläggande funktion.40  
 
I slutet på 1960-talet myntade Packer de båda modellerna. Modellerna 
används som ett analysverktyg, en skala, där vardera extrempunkten 
symboliserar respektive modell. Det ska däremot tilläggas att vardera 
extremen inte ska ses som ett idealsystem. Packer anger att modellerna inte 
presenterar ett verkligt rättssystem. Syftet med modellerna som analysverktyg 
är att man ska kunna placera var på skalan ett visst rättssystem befinner sig, 
lutande antingen mot brottsbekämpningsmodellen eller mot 
rättssäkerhetmodellen. För att kunna bestämma var på skalan en rättsstat 
befinner sig tillämpar Packer modellerna på rättsliga problem som skulle 
kunna vara verklighet i rättsstatens brottmålsprocess.41 
 
Det är viktigt att tillägga att Packer utgått från det amerikanska rättssystemet 
vid utformning av modellerna. Han har därför ställt upp vissa utgångspunkter 
som modellerna bygger på.42  
 

1. Lagstiftningen och lagföringen av kriminella gärningar är två separata 
processer.43 

2. Statens har begränsade befogenheter vad gäller brottsutredningar och 
frihetsberövanden. Brottsutredningarna ska bedrivas med respekt för 
individens säkerhet och privatliv.44  

3. En misstänkt eller tilltalad person ska betraktas som ett subjekt och 
inte som ett objekt i brottmålsprocessen. Utgångspunkten medger att 
den tilltalade kan ha en aktiv roll i processen, men tillskriver inte 
honom en sådan roll.45  

 
40 Packer (1968), s. 153.  
41 Packer (1968), s. 153.  
42 Packer (1968), s. 154. 
43 Packer (1968), s. 155.  
44 Packer (1968), s. 156.  
45 Packer (1968), s. 157.  
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3.2 Allmänt om 
brottsbekämpningsmodellen  

Brottsbekämpningsmodellens grundläggande tanke är att 
brottmålsprocessens huvudsakliga funktion är att motverka brottslighet. 
Tanken bygger på idéen om att den sociala ordningen bryts ner om inte 
rättsväsendet kan kontrollera kriminaliteten. Packer beskriver det som om 
ifall lagarna inte tillämpas, att det brottsbekämpande systemet inte fungerar, 
bidrar det till en generell ignorans för den rättsliga kontrollen av medborgarna 
i samhället.46  
 
Brottsbekämpningsmodellens högsta prioritet är således det höga krav på 
effektivitet som ställs på brottsutredning och lagföring. Med effektivitet 
menas rättssystemets förmåga att utreda och lagföra brottslingar. Modellens 
utgångspunkt är att samhället har en väldig hög grad av brottslighet men 
däremot betydligt mindre brottsbekämpande resurser. Det krävs därför ett 
högt tempo och beslut av definitiv karaktär. Det höga tempot görs beroende 
av en informell karaktär och enhetlighet i brottmålsprocessen. Beslut av 
definitiv karaktär görs beroende av att man minimerar tillfällena för protester 
och invändningar från den misstänkte och den tilltalade.47 
 
Modellen innebär även att steg som inte krävs för framsteg i ärendet är 
onödiga. Det innebär exempelvis att faktum som kan fastställas vid förhör hos 
polisen inte ska behandlas igen under ett partsförhör i rätten.48 
 
Nyckelorden för brottbekämpningsmodellens funktion är framförallt 
”effektivitet”, men även ”rutin”, ”enhetlighet” och ”informell” karaktär. 
Varje steg i brottmålsprocessen genomsyras av dessa ledord och dessa 
rutinbaserade steg når goda resultat om, och nästan uteslutande endast om, 
ärendet avslutas framgångsrikt.49  
 
Att ett ärende avslutar framgångsrikt innebär att de som är sannolikt 
oskyldiga sållas bort från processen så tidigt som möjligt och de som är 
sannolikt skyldiga snabbt passerar genom processens steg. Modellen föreslår 
en presumtion om skuld och är en av anledningarna till varför modellen kan 
hantera ett högt antal brott på ett effektivt sätt. Antagandet om skuld kan göras 
på grund av att de som är sannolikt oskyldiga sållas bort tidigt, resterande 
omfattas av skuldpresumtionen. Detta innebär att så fort någon grips och 

 
46 Packer (1968), s. 158.  
47 Packer (1968), s. 158–159.  
48 Packer (1968), s. 159. 
49 Packer (1968), s. 160.  
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utreds för brott där utredningen inte pekar på att personen sannolikt är 
oskyldig, betraktas den personen som sannolikt skyldig. Alla åtgärder som 
därefter tas i processen baseras på antagandet av att individen är skyldig. 
Packer uttrycker att vändpunkten, när en person blir sannolikt skyldig, 
varierar från fall till fall men att det sannolikt sker lång innan dess att en 
misstänkt blir tilltalad.50 
 
Det ska däremot tilläggas att skuldpresumtionen inte är en regel eller en 
princip i brottsbekämpningsmodellens verklighet. Presumtionen är istället 
konsekvensen av tilltron till de informella besluten i den tidiga 
brottsutredningen.51 
 
Det är även viktigt att poängtera att presumtionen om skuld inte ska 
förknippas som ett motsatsbegrepp till oskyldighetspresumtionen. 
Skuldpresumtionen är strikt en förutsägelse för målets utgång, medan 
oskyldighetspresumtionen innebär att myndigheterna ska bortse från 
skuldpresumtionen när de har att göra med den misstänkte eller den 
tilltalade.52 

3.3 Allmänt om rättssäkerhetsmodellen  

Rättssäkerhetsmodellen bygger också, likt brottsbekämpningsmodellen, på 
grundtanken om att brottsbekämpning och strävan efter social ordning är en 
viktig del av samhällsordningen. Packer beskriver rättssäkerhetsmodellen 
som en hinderbana i jämförelse med brottsbekämpningsmodellen. Processen 
från begånget brott till lagföring enligt brottbekämpningsmodellen utgörs av 
ett rullband där den misstänkte ”åker med”. Processen enligt 
rättssäkerhetsmodellen kantas av hinder, som ska hindra att den misstänkte 
följer med till nästa steg i processen.53 
 
En brottmålsprocess enligt rättssäkerhetsmodellen ska stå på en formell 
grund. Till grund för detta ligger bland annat att det som framkommer vid ett 
polisförhör inte alltid är korrekt angivet av händelsen eller brottet, modellen 
pekar på att den mänskliga faktorn är en risk. Den mänskliga faktorn är även 
anledningen till varför modellen anser att polis och åklagares befogenheter 
ska inskränkas, även de kan göra fel. Processen ska således vara ackusatorisk, 
där den misstänkte får rätt att yttra sig och bemöta de anklagelser som han 
står inför hos en opartisk domstol.54 

 
50 Packer (1968), s. 160.  
51 Packer (1968), s. 160–161.  
52 Packer (1968), s. 161.  
53 Packer (1968), s. 163.  
54 Packer (1968), s. 163.  
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Enligt rättssäkerhetsmodellen är det viktigt att hämma eller bromsa 
effektiviteten i brottsbekämpningen. Som ovan nämnts ser 
rättssäkerhetsmodellen brottsbekämpning som något positivt och nödvändigt 
för social ordning, men att processen ska utformas med hinder. Modellen 
beskriver att maximal effektivitet i brottsbekämpningen är lika med maximalt 
tyranni. Genom att bromsa ner effektiviteten vill modellen minska den makt 
som staten har utrustats med. Den makten utgörs av det starkaste maktmedlet, 
nämligen straff. För att kunna använda den här makten, att tilldela en individ 
ett straff, krävs att processen har passerat vissa hinder.55 
 
Slutligen bygger rättssäkerhetsmodellen på doktrinen om rättslig skuld. 
Denna innebär att en individ inte kan dömas, även fast all bevisning pekar på 
det, om inte domstolen agerar i linje med en rad processuella regler. Det 
handlar om att domstolen ska ha jurisdiktion och behörighet i målet, brottet 
kan inte vara preskriberat, principen om ne bis in idem ska beaktas, personen 
ska vara straffmyndig och listan kan göras mycket längre. Frågorna som 
dyker upp kring doktrinen om rättslig skuld har ingenting att göra med 
individens faktiska skuld i förhållande till brottet utan handlar om de 
processuella förutsättningar som ska föreligga för att en dom ska kunna 
avkunnas.  

3.4 Jämförelse mellan modellerna 

Packer har beskrivit modellerna som varandras extrempunkt på en skala, 
varför det är naturligt att de båda modellerna skiljer sig från varandra. Den 
största skillnaden ligger i vilken statistik som modellerna ser som slutmålet. 
Brottbekämpningsmodellen vill se lagföring för ett högt antal brott, där 
antalet felaktigt friande domar minimeras. Rättssäkerhetmodellen vill 
däremot se ett så lågt antal av felaktigt fällande domar som möjligt.  
 
Ett annat exempel på en tydlig skillnad mellan de båda modellerna synliggörs 
vid eventuella fel eller misstag i processen. Rättssäkerhetsmodellen vill, till 
nästan varje pris, förebygga och utesluta att misstag begås i processen. 
Brottsbekämpningsmodellen erkänner istället möjligheten av att fel uppstår 
eller misstag begås i processen. Modellen accepterar det så länge det inte 
motarbetar det underliggande målet av att lagföra brott, antingen på grund av 
att för många skyldiga människor slipper straff eller för att systemet kantas 
av en opålitlighet som minskar processens avskräckande effekt.56 
 

 
55 Packer (1968), s. 165–166.  
56 Packer (1968), s. 165.  



 22 

I rättssäkerhetsmodellen är säkerheten ett krav, vilket resulterar i att ett 
system som präglas av rättssäkerhetsmodellen inte kan bearbeta lika många 
mål som ett system som präglas av brottsbekämpningsmodellen. 
Brottsbekämpningsmodellen förespråkar istället effektivitet och att systemet 
är säkert på grund av att det är effektivt.  
 
Utöver de övervägande skillnaderna mellan modellerna så bygger de på den 
gemensamma föreställningen om att straffprocessen är en nödvändig del i ett 
samhälle som vill åstadkomma social ordning. De båda modellerna bygger 
trots allt på samma grundprinciper, att verka moralbildande, avskräckande 
och preventivt.   

3.5 Ett differentierat funktionstänkande  

På senare år har ett nytt tankesätt kring brottmålsprocessens funktion 
utvecklats. Det kallas för det ”differentierade funktionstänkandet” och 
innebär att man bör dela upp brottmålsprocessen i olika faser och låta varje 
fas ha sin egen funktion i processen. Exempelvis kan förundersökningen 
präglas av brottsbekämpningsmodellen medan huvudförhandlingen präglas 
mer av rättssäkerhetsmodellen.57 Förundersökningsfasen utgörs av ett 
inkvisitoriskt utredande medan huvudförhandlingen blir en ackusatorisk 
process.58 
 
Justitiekanslern har anslutit sig till detta synsätt. I en rapport från 
Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt förklarar de att staten har olika roller i 
olika delar av straffprocessen. I förundersökningsstadiet har polisen och 
åklagaren en brottsutredande funktion och deras huvudsakliga uppgift är att 
leda förundersökningsarbetet framåt. När ett mål når domstolen är domstolens 
roll strikt oberoende. Domstolens roll är att kontrollera att det åtal som den 
tilltalade står inför grundas på den förundersökning som åklagaren 
presenterar och i förlängningen att besluta om åtalet är bevisat eller ej.59 Detta 
innebär att domstolens roll i straffprocessen blir att ansvara för att 
rättssäkerheten upprätthålls, medan polis och åklagare ägnar sig åt 
brottsbekämpning.60 

 
57 Lindblom (1999), s. 627.  
58 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 31.  
59 Justitiekanslern (2006), s. 35.  
60 Justitiekanslern (2006), s. 36.  
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3.6 Kritik riktad mot modellerna 

Kritik har riktats mot Packers modeller för att de inte behandlar eller tar 
hänsyn till frågor som är relaterade till brottsoffret. Den här kritiken har 
framställts i angloamerikansk doktrin.61 Med andra ord behandlar inte 
Packers modeller den problematik som uppkommer vid en analys av det höga 
antal mörkertal som finns. Modellerna har även fått kritik för att de påstås 
sakna stöd för Packers antagande om att det finns ett orsakssamband mellan 
polisens befogenheter och antalet brott. Ashworth och Redmayne som 
kritiserar detta antagande menar att antalet begångna brott istället beror på 
sociala eller ekonomiska faktorer.62 
 
Däremot konstateras det av Ashworth och Redmayne att Packers modeller är 
modeller som inte är att ses som normativa, trots att Packer har uttryckt 
motsatsen. De uttrycker att modellerna har tagits fram och används i syfte att 
tolka olika utvecklingsriktningar i ett rättssystem och hur dessa påverkar var 
på skalan mellan de olika modellerna som det specifika rättssystemet befinner 
sig.63   
 
Som ovan nämnt så är brottsbekämpnings- och rättssäkerhetsmodellen två 
motstående poler. Modellerna kan liknas vid en skala, där vardera 
extrempunkten inte är idealsystem eller verkliga system. Lindblom framför 
att en av modellerna måste minska på den ena sidan av skalan för att kunna 
uppnå den andra, exempelvis att man måste sätta rättssäkerhetsmodellen i 
andra rummet för att man ska kunna öka en effektiv brottsbekämpning. Han 
anger vidare att så inte alltid är fallet. Hänsyn till samhälls- och 
processekonomiska faktorer kan bidra till att båda delarna kan ökas samtidigt 
och att tanken om en dikotomi därmed spricker.64 Även Eklöf är av 
uppfattningen att modellerna nödvändigtvis inte måste vara varandras 
motpoler utan att det finns möjligheter att öka antalet materiellt riktiga domar 
samtidigt som man minskar antalet felaktiga domar. Med optimala regler om 
bevisvärdering och bevisföring ska ett sådant slutmål vara inom räckhåll.65 
För att öka båda delarna samtidigt krävs det däremot oerhörda resurser.66  

 
61 Ashworth, Redmayne (2010), s. 39.  
62 Ashworth, Redmayne (2010), s. 40.  
63 Ashworth och Redmayne (2010), s. 39. 
64 Lindblom (1997), s. 606–607; Lindblom (1993), s. 344.                      
65 Edelstam, Ekelöf (2008), s. 30.  
66 Lindblom (1997), s. 606.  
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3.7 Delanalys  

Som ovan nämnt har Packer använt tre utgångspunkter vid författandet av de 
båda modellerna: 

1. Lagstiftningen och lagföringen av kriminella gärningar är två separata 
processer.67 

2. Statens har begränsade befogenheter vad gäller brottsutredningar och 
frihetsberövanden. Brottsutredningarna ska bedrivas med respekt för 
individens säkerhet och privatliv.68  

3. En misstänkt eller tilltalad person ska betraktas som ett subjekt och 
inte som ett objekt i brottmålsprocessen. Utgångspunkten medger att 
den tilltalade kan ha en aktiv roll i processen, men tillskriver inte 
honom en sådan roll.69 

 
Dessa utgångspunkter får anses återspeglas i det svenska rättssystemet. 
Därmed anser jag att modellerna kan användas som teoretisk utgångspunkt 
även för en analys av svensk rätt.  
 
Packers modeller togs fram under slutet av 1960-talet och det kan därmed 
ifrågasättas om modellerna fortfarande är relevanta. Brottmålsprocessen så 
som vi känner till den idag skiljer sig givetvis från den process som ägde rum 
för 50 år sedan. Däremot kvarstår många av de grundstenar som förfarandet 
fortfarande bygger på. Jag ansluter mig till Ashworths och Redmaynes syn på 
Packers modeller om att de inte är normativa, modellerna anger inte vilken 
modell som är att föredra, men att de kan användas för att tolka 
utvecklingsriktningar. Modellerna representerar inte heller ett idealsystem 
eller syftar till att spegla verkligheten. I och med dessa konstateranden får det 
anses att modellerna är tidlösa som teoretiskt ramverk.  
 
Ovan här även det differentierade funktionstänkandet som växt fram på 
senare tid presenterats. Som bekant innebär det att straffprocessens olika faser 
präglas av olika funktioner, exempelvis att förundersökningen präglas av en 
stark brottsbekämpande funktion och att huvudförhandlingen istället grundas 
på rättssäkerhet. Trots att det differentierade funktionstänkandet har fått stort 
genomslag hos välkända namn70 inom juridiken väljer jag ändå att bortse från 
det. Jag håller med om att olika faser i processen drivs mot bakgrund av olika 
funktioner. Polis och åklagare arbetar för att presentera en utredning som kan 
leda till en fällande dom, det faller sig naturligt att deras arbete drivs av 

 
67 Packer (1968), s. 155.  
68 Packer (1968), s. 156.  
69 Packer (1968), s. 157.  
70 Se Lindblom, Eklöf och Justitiekanslern.  
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effektivitet och brottsbekämpning. Domare arbetar för att säkerställa en 
rättssäker process. Däremot anser jag att det som sker i förundersökningen 
kommer att påverka och influera det som sker i huvudförhandlingen. Driver 
polis och åklagare en får hårt brottsbekämpande verksamhet riskerar det att 
fläcka huvudförhandlingen. Uppsatsen kommer därmed inte att ta hänsyn till 
det differentierade funktionstänkandet.  
 
I den fortsatta framställningen kommer Packers modeller att användas som 
en dikotomi. En dikotomi är en egenskap eller en variabel som delas i två 
delar, delarna består av två uteslutande kategorier. Det betyder att den ena 
delen av dikotomin inte kan ökas utan att vi också måste minska den andra 
delen. I det här fallet innebär det att Packers modeller ställs mot varandra, likt 
ett nollsummespel. Dikotomin består av den straffprocessuella funktionen 
och de två delarna motsvarar brottsbekämpnings- och rättssäkerhetsmodellen. 
Att modellerna ställs upp i en dikotomi innebär att vi inte kan öka graden av 
effektivitet samtidigt som vi också ökar graden av rättssäkerhet, utan en 
ökning av den ena skalan kommer alltid att ske på bekostnad av den andre.  
 
Uppsatsens syfte är att analysera den tilltalades rättigheter och hur dessa kan 
förändras om nya reformer antas. I det fortsatta ska därmed den tilltalades 
rättigheter analyseras utifrån en avvägning mellan brottsbekämpning och 
rättssäkerhet. Detsamma ska sedan göras utifrån utredningarnas förslag och 
vilken ställning de ger den tilltalade. 
 
Uppsatsen grundas på tanken om att brottsbekämpnings- och 
rättssäkerhetsmodellen är delarna av dikotomin som representerar den 
huvudsakliga straffprocessuella funktionen. Med andra ord kommer 
uppsatsen att bortse från de andra faktorer som kan bidra till att en effektiv 
brottsbekämpning kan öka samtidigt som man bibehåller eller ökar 
rättssäkerheten.  
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4 Övergripande om regleringen   

Den lagstiftning som reglerar rätten till en rättvis rättegång går att finna i såväl 
nationella lagar som i internationella konventioner. Nedan ska redogöras för 
de rättskällor i vilka man återfinner reglerna om rätten till en rättvis rättegång.  
Som ovan nämnt kommer uppsatsen att utreda svensk rätt med kopplingar till 
Europakonventionen. Kapitlet kommer att presentera en kort historisk 
tillbakablick kring hur regelverken har utformats och hur de ser ut idag. I 
nästkommande kapitel kommer de specifika rättigheter som är kopplade till 
rätten till en rättvis rättegång i de olika regelverken presenteras.  
 
Till att börja med ska det sägas att utformningen och beskyddandet av de 
grundläggande mänskliga rättigheterna präglas av internationellt samarbete.71 
Förr ansåg man, relativt länge, att det var statens eget ansvar att behandla 
medborgarna på det sätt som man ville. Med andra ord hade inte andra stater 
något inflytande i den här diskussionen. Efter andra världskriget förändrades 
den bilden och man insåg att man inte längre kunde hålla på de territoriella 
gränserna, man var tvungen att införa ett nytt system som tillät att andra stater 
kunde ingripa när grundläggande rättigheter ignorerades. Sedan 1945 finns 
därmed grundläggande mänskliga rättigheter som är folkrättsligt erkända och 
skyddade.72  
 
Termen grundläggande mänskliga rättigheter reserveras ofta för de 
rättigheter som tillkommit genom och som stadgas i internationella 
konventioner. I svensk grundlag kallas rättigheterna istället för medborgerliga 
fri- och rättigheter, trots att flertalet av rättigheterna stämmer överens med de 
som stadgas i internationell rätt.73 

4.1 Europakonventionen 

Europakonventionen gäller som svensk rätt sedan 1 januari 1995.74 Rätten till 
en rättvis rättegång regleras i artikel 6 Europakonventionen och artikeln är 
indelad i tre punkter. Artikeln ska däremot ses som en helhet eftersom 
punkterna är beroende av varandra för att en rättvis rättegång ska anses vara 
för handen. Skulle det exempelvis vara så att en av punkterna inte uppfylls i 
det specifika fallet så anses inte kraven enligt Europakonventionen vara 

 
71 Jermsten, Regeringsformen (1974:152), 2 kap., Lexino 2021-03-20. 
72 Fisher (2017), s. 13. 
73 Fisher (2017), s. 13–14.  
74 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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uppfyllda.75 Trots att rätten till en rättvis rättegång delas upp i olika punkter 
så har de olika punkterna ett nära samband med varandra. Detta gör att de ofta 
går samman när ändamålen med artikeln ska säkerställas.76  
  
Artikel 6.1 Europakonventionen tillförsäkrar var och en rätten till en rättvis 
och offentlig rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. Artikeln 
medger även att rättegången ska äga rum inom skälig tid, att den ska vara 
offentlig samt att domen ska avkunnas offentligt. Artikel 6.1 är tillämplig 
både på civilrättsliga tvister och i brottmål, följande punkter i artikeln är 
däremot uteslutande tillämpliga i brottmål. 
 
Artikel 6.2 Europakonventionen utgörs av den så kallade 
oskyldighetspresumtionen, som kort innebär att den som blivit anklagad för 
brott ska antas vara oskyldig till dess att hans skuld fastställs.  
 
Artikel 6.3 Europakonventionen stadgar minimirättigheter som den som blir 
anklagad för brott åtnjuter. Minimirättigheterna innebär en rätt att bli 
underrättad kring det som man är anklagad för, en rätt att försvara sig 
personligen eller genom ombud, en rätt till tolk och en rätt till att förhöra 
vittnen. I målet Adolf mot Österrike uttalades att artikel 6.3 endast utgör 
exempel på minimirättigheter som den tilltalade ska tillförsäkras redan genom 
tillämpningen av rätten till en rättvis rättegång som följer av artikel 6.1, men 
på grund av att de är särskilt viktiga för den tilltalade så har de fått ett 
uttryckligt skydd.77  
 
Europakonventionen utgör en europeisk standard för hur grundläggande 
rättigheter ska regleras på nationell nivå. För att samma resultat ska kunna 
uppnås i samtliga medlemsstater krävs att begreppen i konventionen tolkas 
likadant av alla stater. Med anledning av det ska begreppen i konventionen 
tolkas autonomt och oberoende av de motsvarande begreppen som kan finnas 
i den nationella ordningen.78 Europadomstolen medger att medlemsstaterna 
har en viss frihet att tillämpa konventionsbestämmelserna flexibelt med 
beaktandet av den enskilda situationen (s.k. margin of appreciation), men 
förbehåller sig rätten att övervaka och ingripa om nödvändigt.79 Utöver 
nämnda tolkningsprinciper ska bestämmelserna alltid tolkas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen. Med andra ord ska de åtgärder som tilltas stå i 
proportion till det intresse som tillgodoses.80 
 

 
75 Nowak (2003), s. 77.  
76 Nowak (2003), s. 107.  
77 Adolf mot Österrike, p. 48; Cameron (1995), s. 62.  
78 Danelius (2015), s. 55–56.  
79 Danelius (2015), s. 56.  
80 Danelius (2015), s. 57.  



 28 

4.2 Regeringsformen 

I regeringsformens andra kapitel stadgas grundläggande fri- och rättigheter 
som gäller mot var och en. Huvudregeln är att fri- och rättigheterna är 
tillgängliga för envar som befinner sig inom Sveriges gränser och där svensk 
jurisdiktion finns.81 Rättigheterna gäller gentemot det allmänna, mot de 
normgivande, de dömande och de verkställande organen i samhället.82 Den 
svenska regleringen av grundläggande fri- och rättigheter har inte lika lång 
historia som många andra europeiska länder, det beror till stor del på att 
Sverige aldrig aktivt deltagit i ett (modernt) krig, drabbats av naturkatastrofer 
eller drabbats av svält eller sjukdomar.83 Först 1974, när den nya 
regeringsformen tillkom, fördes rättigheter in i grundlagen. Lagändringar har 
givetvis skett sedan dess och den största ägde rum 2010.84 
 
Revideringen som utarbetades 2010 innebar en anpassning gentemot den 
europeiska rätten, det andra kapitlet i regeringsformen fick nya rättigheter och 
många av de äldre rättigheterna förändrades eller förstärktes.85  
 
I regeringsformen stadgas rätten till en rättvis rättegång i 2 kap. 11 § RF. I 
förarbeten till bestämmelsen anges att de principer som står bakom artikel 6 i 
Europakonventionen redan utgör och genomsyrar den svenska rätten, men att 
det funnits en önskan om att införa en sådan bestämmelse i svensk grundlag. 
Bestämmelsen motsvarar det innehåll som artikel 6 i Europakonventionen 
har, med undantag för att formuleringen är annorlunda och att den svenska 
bestämmelsen innehåller ett förbud mot att inrätta ny domstol för en redan 
begången gärning. Anledningen till varför formuleringen inte är densamma 
som i konventionen beror på att man inte har velat att Europadomstolens 
praxis direkt ska kunna påverka tillämpningen och framförallt tolkningen av 
svensk grundlag.86 Bortsett från det så är syftet bakom bestämmelsen att 
grundlagsskydda en regel motsvarande artikel 6 i Europakonventionen.87  
 
2 kap. 11 § RF är en ny bestämmelse och den kommer därmed, i praktiken, 
att tolkas utifrån konventionens skydd, till dess att tydliggörande svensk 
praxis är på plats.88 Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen har 
visat en tendens att tillämpa regeringsformen i situationer då konventionen 

 
81 Åhman (2019), s. 73.  
82 Jermsten, Regeringsformen (1974:152) 2 kap., Lexino 2021-03-20). 
83 Åhman (2019), s. 29.  
84 Åhman (2019), s. 30–31 och s. 37; Prop. 2009/10:80.  
85 Åhman (2019), s. 37.  
86 Prop. 2009/10:80, s. 159–160.  
87 Prop. 2009/10:80, s. 159; Jermsten, Regeringsformen (1974:152), 2 kap. 11 §, Lexino 
2021-03-20). 
88 Derlén, Lindholm, Naarttijärvi (2020), s. 432.  
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ger ett motsvarande skydd. Anledningen till detta är att man velat börja bygga 
en nationell praxis rörande rättigheterna.89 Det ska däremot tilläggas att 
regeringsformen mer har en normerande funktion än vad den har en praktisk 
funktion i rättstillämpningen. Regeringsformen ställer upp ett 
rättssäkerhetsskydd gentemot lagstiftaren, eftersom denne förbjuds att stifta 
lagar i strid med grundlagen.  
 
Rätten till en rättvis rättegång enligt regeringsformen är en absolut rättighet.90 
Detta innebär att man inte tillåter några begränsningar eller inskränkningar i 
den rättigheten.91 
 
Som ovan nämnt har Europakonventionen inkorporerats i svensk rätt och 
gäller som svensk lag. Enligt 2 kap. 19 § RF får man inte meddela lag eller 
annan föreskrift som strider mot Sveriges åtagande enligt 
Europakonventionen. Konventionen ges därmed en speciell roll i det svenska 
rättssystemet. Den har inkorporerats och gäller som svensk lag, men innehar 
en särställning mot bakgrund av att lag eller föreskrift inte för stadgas för att 
inskränka den. Konventionen utgör däremot inte grundlag.  

4.3 Rättegångsbalken 

Rätten till en rättvis rättegång fanns lagstadgad i svensk rätt även innan 2010, 
men den var däremot inte grundlagsskyddad. Bestämmelserna som 
tillsammans utgör rätten till en rättvis rättegång var, och är fortfarande, 
utspridda i den vanliga regleringen av processordningen. Majoriteten av de 
bestämmelser som reglerar den svenska processordningen är samlade i 
rättegångsbalken.  Rättigheten har även kommit till uttryck i Högsta 
domstolens avgöranden.92 För att inte gå händelserna i förväg ska 
bestämmelserna inte presenteras här, utan kommer att presenteras löpande i 
kapitel fem. 
 
Rättegångsbalken trädde i kraft 1948 och föranleddes av stora utredningar 
kring hur svensk processrätt skulle utvecklas. Vid utformningen togs stor 
hänsyn till principerna om muntlighet, offentlighet och koncentration.93 
Den tidigare rättegångsbalken i 1734 års lag genomsyrades av den legala 
bevisteorin, det muntligt-protokollariska systemet och av inkvisitoriska 
inslag.94 Den legala bevisteorin innebar att de bevismedel som var tillåtna 

 
89 Åhman (2019), s. 61.  
90 Jermsten, Regeringsformen (1974:152), 2 kap., Lexino 2021-03-20. 
91 Derlén, Lindholm, Naarttijärvi (2020), s. 304.  
92 Prop. 2009/10:80, s. 159.  
93 SOU 1938:44, s. 22. 
94 Lindblom (1984), s. 786 f.  
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fanns reglerade i lag och även hur bevisningen skulle värderas fanns reglerat. 
Det fanns därför inget utrymme för domaren att döma enligt sin uppfattning. 
Det muntligt-protokollariska systemet innebar att muntliga förhandlingar 
vanligen förekom, men att processmaterialet som fick ligga till grund för 
domen endast utgjordes av det som domaren hade nedtecknat i sitt protokoll. 
En inkvisitorisk process är en process där domstolarna sköter både 
brottsutredningen och lagföringen.95 

4.3.1 Övergången till en ackusatorisk process 

I och med den nya rättegångsbalkens tillträde blev den svenska rättsprocessen 
i huvudsak ackusatorisk, med vissa inkvisitoriska inslag.96 Här ska tilläggas 
att ett rättssystem sällan är helt ackusatoriskt eller inkvisitoriskt, men att det 
lutar åt ena eller andra hållet.97 Vid övergången till en mer ackusatorisk 
process får den tilltalade en ny roll i processen. Han är inte längre 
undersökningsföremål utan numera part.98 Övergången har således medfört 
att processen numera är en tvåpartsprocess. Domstolen, rätten, ska vara passiv 
under processen och parterna är de som i huvudsak lägger fram relevant 
material. Som nämnt finns vissa inkvisitoriska inslag, däribland att rätten kan, 
om nödvändigt, inhämta eller begära kompletterande bevisning.99  
 
I den ackusatoriska processen, tvåpartsprocessen, finns en viss obalans 
mellan parterna. Åklagaren, å ena sidan, har stor kunskap om 
brottmålsprocessen och väldiga resurser inom Åklagarmyndigheten och 
Polismyndigheten. Den tilltalade, å andra sidan, besitter inte samma kunskap 
och får i bästa fall en offentlig försvarare. Obalansen medför att principen om 
parternas likhet blir oerhört viktig.100 Vad principen om parternas likhet 
innebär presenteras i kapitel 5.3.1.  

4.3.2 Huvuddragen i den nya rättegångsbalken 

Förutom att rättegångsbalken nu skulle kantas av en ackusatorisk process fick 
brottmålsprocessen även ett nytt fokus, nämligen den materiella sanningen. I 
förarbeten kan utläsas att samhällets intresse inte enbart var att skyldiga 
dömdes, utan även att oskyldiga skulle frikännas.101 Förarbetena lyfter vidare 
fram vikten av en process som genomsyras av muntlighet, koncentration och 
omedelbarhet. Faktorerna ska tillsammans leda till att den fria 

 
95 Lindblom (1984), s. 792; SOU 1926:32, s 7.  
96 Nowak (2003), s. 60.  
97 SOU 1926:32, s. 7.  
98 SOU 1926:32, s. 14.  
99 Nowak (2003), s. 60.  
100 Nowak (2003), s. 60. 
101 SOU 1926:32, s. 4.  
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bevisprövningen görs möjlig, vilket i sin tur ska leda till materiellt riktiga 
domar.102 I korthet innebär huvuddragen följande. Muntligheten innebär att 
domstolen enbart får döma baserat på det material som har framlagts 
muntligen under förhandlingen.103 Omedelbarheten innebär att bevisningen 
ska framställas omedelbart inför domstolen.104 Koncentrationen innebär att 
förhandlingen ska äga rum utan onödiga avbrott. 105  

4.4 Delanalys  

Regleringen av grundläggande rättigheter och, i det här fallet, rätten till en 
rättvis rättegång kan vara något svåröverskådlig. Reglerna och 
bestämmelserna är utspridda i flera olika rättskällor och på flera olika platser 
i samma rättskälla. Gemensamt, även över gränserna för de olika 
rättskällorna, är att de tjänar samma syfte och verkar för ett och samma 
ändamål.  
 
Mot bakgrund av att den svenska regleringen av rätten till en rättvis rättegång 
till stor del bygger på Europakonventionens reglering blir det svårt att 
separera dem och enbart utgå från svensk rätt i den fortsatta framställningen. 
Uppsatsen kommer därmed att använda Europakonventionens artikel 6.1 i 
förening med de svenska processreglerna som tydliggör och konkretiserar 
konventionens regler. Trots att artikel 6 ska ses som en helhet där de olika 
rättigheterna ofta blir beroende av varandra kommer uppsatsen att lyfta ut och 
använda artikel 6.1. Artikel 6.2 och 6.3 utgör förtydliganden och 
specialiseringar av den övergripande rätten till en rättvis rättegång i artikel 
6.1. MåletAdolf mot Österrike tydliggör det i sitt uttalande om att artikel 6.3 
endast är exempel på minimirättigheter som garanteras den enskilde enligt 
rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1. 
 
Trots att fokus läggs på artikel 6.1 i Europakonventionen är rättegångsbalken 
fortfarande av stor betydelse. Inte enbart för att vi använder bestämmelserna 
i rättegångsbalken för att konkretisera innehållet i artikel 6.1, utan även för 
att förarbetena till balken fastställer de grundläggande principer som 
möjliggör att rättigheterna upprätthålls. Särskilt viktigt är det att processen 
numera är ackusatorisk och att processen präglas av principerna om 
muntlighet, koncentration och omedelbarhet. De grundläggande principer 
som togs fram och infördes 1948 är grundstenar i den svenska processrätten 
som på sätt och viss sätter ramen för den tilltalades rättigheter i en process. 

 
102 SOU 1926:32, s. 4; SOU 1938:44, s. 22; SOU 2017:98, s. 154.  
103 43 kap. 5 § RB; SOU 1938:44, s. 22.  
104 30 kap. 2 § RB; SOU 1926:32, s. 16.  
105 46 kap. 11 § RB.  
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5 Rätten till en rättvis rättegång 

Kapitlet syftar till att utreda och belysa några av de centrala rättigheter som 
en tilltalad åtnjuter i en brottmålsprocess. Som ovan nämnts kommer 
utredningen att baseras på Europakonventionens reglering av rätten till en 
rättvis rättegång med nerslag i de svenska reglerna. Utöver att presentera 
rättigheterna kommer kapitlet även att förklara innebörden av dem i dagens 
rättssystem och vilken vikt de har för den tilltalade.  
 
”Rätten till en rättvis rättegång” är ett relativt brett begrepp och är en rättighet 
som innehåller flera ”delrättigheter”. Det övergripande syftet med artikel 6 i 
konventionen är att garantera individen en rättvis rättegång. Vilka dessa 
”delrättigheter” är och hur de tillsammans verkar för en rättvis rättegång 
kommer att behandlas i det följande.  
 
Den tilltalade åtnjuter flera olika typer av rättigheter under 
brottmålsprocessens gång. Detta kräver en avgränsning kring vilka rättigheter 
som uppsatsen fokuserar på. Uppsatsen utgår från några av de mest centrala 
rättigheter som följer av artikel 6.1 Europakonventionen och begreppet rättvis 
rättegång. Rättigheterna har valts ut på grundval av att de är representativa 
och illustrerar funktionen av den tilltalades rättigheter. Urvalet av dessa 
centrala rättigheter möjliggör en övergripande systemteoretisk granskning 
som uppsatsen syftar till att utföra.  
 
Kapitlet avslutas med en analys av hur tungt rättigheterna väger vid 
avvägningen kring brottmålsprocessens samhällsfunktion, utifrån Packers 
modeller om brottsbekämpning och rättssäkerhet. Viktigt att tillägga är att 
respektive rättighet ibland inrymmer andra rättigheter, på liknande vis är det 
inte heller helt ovanligt att rättigheterna går ihop i varandra i olika typer av 
situationer. Som ovan nämnt ska artikel 6 Europakonventionen tolkas som en 
helhet och punkterna i artikeln ofta går ihop för att säkerställa ändamålet, 
analysen kommer således inte att utgå från en rättighet i taget utan kommer 
övergripande behandla de principer som följer av artikel 6.1 
Europakonventionen.  

5.1 Artikel 6.1 Europakonventionen 

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande rättighet i varje 
demokratiskt samhälle.106 Mot bakgrund av detta kräver Europadomstolen att 

 
106 Stanev mot Bulgarien, p. 231; Derlén, Lindholm, Naarttijärvi (2020), s. 441.  
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artikeln inte tolkas restriktivt.107 Artikeln är en av de mest åberopade 
artiklarna i Europakonventionen och det finns således mycket praxis från 
Europadomstolen på området.108  
 
Det övergripande syftet med artikel 6 Europakonventionen är att garantera 
var och en rätt till en rättvis rättegång. Som ovan nämnts är artikeln indelad i 
tre punkter, där artikel 6.2 fastställer oskyldighetspresumtionen och artikel 
6.3 fastställer vissa minimirättigheter som den tilltalade åtnjuter i en 
brottmålsprocess. Grunden för rätten till en rättvis rättegång återfinns däremot 
i artikel 6.1.109  
 
Artikel 6.1 ställer krav på hur domstolsförfarandet ska vara utformat för att 
det ska anses vara rättvist:  

• Domstolen ska vara oberoende och opartisk. 
• Domstolen ska ha inrättats enligt lag. 
• Förfarandet ska vara korrekt och rättvist mot den enskilde. 
• Förfarandet ska i allmänhet vara muntligt och offentligt. 
• Domstolsprövningen ska ske inom skälig tid. 
• Domen ska avkunnas offentligt.110 

 
I det följande ska det kort redogöras för ovan nämnda processuella 
rättssäkerhetsgarantier, innan en fördjupning görs kring begreppet ”rättvis 
rättegång”.  

5.1.1 Krav på domstolen 

De krav som ställs på domstolen som institution är att den dels ska vara 
inrättad enligt lag och att den dels ska vara oavhängig och opartisk.  
 
Att domstolen ska vara inrättad enligt lag syftar till att förhindra att särskilda 
domstolar inrättas för att döma över en specifik typ av mål eller i krislägen.111 
Domstolarna ska således vara inrättade enligt lag och följa de regler som finns 
uppställda i lagen.112 
 
Begreppen ”oavhängig” och ”opartisk” går inte att helt och hållet hålla isär. 
Med anledning därav har Europadomstolen i flertalet situationer valt att tolka 
begreppen tillsammans.113 Begreppen anger i samverkan att domstolen ska 

 
107 Moreira de Azevedo mot Portugal, p. 66. 
108 Danelius (2015), s. 158.  
109 Se avsnitt 4.4 och Adolf mot Österrike.  
110 Danelius (2015), s. 158.  
111 Danelius (2015), s. 236. 
112 Derlén, Lindholm, Naarttijärvi (2020), s. 438.  
113 Kleyn m.fl mot Nederländerna, p. 192.  
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handla objektivt och därmed inte påverkas av omkringliggande 
omständigheter.114 Att domstolen ska vara oavhängig och opartisk innebär i 
korthet att domstolen ska vara oberoende dels i förhållande till förhandlingens 
parter och dels i förhållande till andra myndigheter samt regeringen.115 

5.1.2 Muntligt och offentligt förfarande 

Att ett förfarande ska vara offentligt framgår av konventionstexten. Det 
framgår inte uttryckligen att muntlighet ska vara utgångspunkten i 
förfarandet, men det framgår däremot i Europadomstolens praxis.116 
 
Syftet med ett muntligt förfarande i brottmål är huvudsakligen att den 
tilltalade ska ha möjlighet att muntligen få lägga fram sin sak inför rätten. Ett 
muntligt förfarande underlättar även förhör med potentiella vittnen.117 
 
Som utgångspunkt ska rättegången vara offentlig, men det finns vissa 
undantag. Man kan avvika från kravet på offentlighet i följande situationer:  

• med hänsyn till sedligheten, 
• med hänsyn till den allmänna ordningen,  
• med hänsyn till den nationella säkerheten,  
• med hänsyn till minderåriga,  
• med hänsyn till parternas privatliv eller 
• i den mån domstolen finner strängt nödvändigt.118 

 
Av artikel 6.1 Europakonventionen följer det alltså en rätt till muntlig 
förhandling. Rätten till muntlig förhandling är däremot inte absolut, utan kan 
bortses från ifall en muntlig förhandling är onödig för att domstolen ska 
avgöra målet. Så kan exempelvis vara fallet när lagtexten är entydig och 
domstolen inte behöver pröva sakförhållanden.119 Det har även ansetts rimligt 
att kravet på ett muntligt förfarande kan förbises i högre instans, om ett 
muntligt förfarande har ägt rum i den första instansen.120 Av artikeln följer 
alltså en rätt till ett muntligt förfarande i minst en instans.121 

 
114 Danelius (2015), s. 213–214.  
115 Beaumartin mot Frankrike, p. 38; Sramek mot Österrike, p. 42. 
116 Danelius (2015), s. 237; Fredin mot Sverige nr. 2, s. 21–22; Fischer mot Österrike, p. 44.   
117 Danelius (2015), s, 238. 
118 Danelius (2015), s. 256.  
119 Fisher (2017), s. 57.  
120 Helmers v. Sweden, p. 36.  
121 Fischer mot Österrike, p. 44; Salomonsson mot Sverige, p. 36.  
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5.1.3 Domstolsprövning inom skälig tid  

Formuleringen om att domstolsprövning ska ske inom skälig tid enligt artikel 
6.1 Europakonventionen grundar sig på tanken om att rättskipningen ska 
präglas av en viss effektivitet. Artikel 5.3 Europakonventionen har en 
liknande formulering som istället syftar till att förkorta den tiden som en 
person sitter frihetsberövad. Den ”skäliga tiden” som kan accepteras i artikel 
5.3 Europakonventionen är således mycket kortare än den som anges i artikel 
6.1 Europakonventionen.122 
 
Europadomstolen har angett att prövningen ska ske inom skälig tid utan 
förseningar, eftersom dessa kan äventyra prövningens effektivitet och 
trovärdighet.123 
 
Den tid som åsyftas i artikel 6.1 Europakonventionen löper från det att den 
tilltalade blir anklagad för brott tills det att slutlig dom meddelas. Att en 
person anses vara anklagad för brott kan i praktiken innebära att 
förundersökning har inletts, att den misstänkte har anhållits eller att han har 
fått underrättelse om att han är misstänkt för brott.124 

5.1.4 Domen ska avkunnas offentligt  

Att en dom ska avkunnas offentligt innebär ordagrant att den ska läsas upp 
för parterna och för allmänheten vid en sammankomst. Detta är dock inte 
särskilt effektivt och Europadomstolen har istället tolkat bestämmelsen 
utifrån det syfte att allmänheten ska kunna ta del av domar som har 
avkunnats.125  

5.2 Rättvis rättegång  

Till grund för att en rättegång ska vara rättvis finns vissa principer som inte 
uttryckligen framgår av artikel 6.1.126 Principerna ska istället tolkas in under 
begreppet ”rättvis rättegång”. Det finns däremot inte en uttömmande lista 
kring vilka principer som ska eller inte ska tolkas in under begreppet. I det 
följande ska de mest övergripande principerna presenteras och exemplifieras 
med mål från Europadomstolen. Principernas motsvarighet i svensk rätt ska 
även belysas.  
 

 
122 Danelius (2015), s. 321.  
123 H. mot Franrike, p. 58; Katte Klitsche de la Grange mot Italien, p. 61.  
124 Danelius (2015), s. 321.  
125 Danelius (2015), s. 257–258; Hörmann och Moser mot Österrike, p. 101. 
126 Nowak (2003), s. 76.  
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Mellan de olika principerna finns inte exakta skiljelinjer och det är därmed 
vanligt att reglerna överlappar varandra. De krav som följer av att en rättegång 
ska vara rättvis enligt artikel 6.1 Europakonventionen överlappar även till stor 
del de krav som ställs upp i artikelns tredje punkt.127 Kraven i artikel 6.1 
Europakonventionen är däremot något mer övergripande.  
 
Principerna delas i det följande upp i två huvudkategorier: 

1. Likställdhet mellan parterna och kontradiktoriskt förfarande 
2. Krav på hanteringen av bevis  

 
Det ska dock tilläggas att de principer som tilldelas respektive huvudkategori 
inte är bundet till den kategorien. Precis som principerna i punkterna i artikel 
6 överlappar varandra så överlappar även principerna bakom begreppet rättvis 
rättegång i artikel 6.1 varandra.  

5.3 Parternas likställdhet och det 
kontradiktoriska förfarandet  

I det följande ska principen om parternas likställdhet och principen om det 
kontradiktoriska förfarandet beröras. Reglerna har placerats i samma 
delavsnitt på grund av deras nära samband till parterna i brottmålsprocessen.  

5.3.1 Principen om parternas likställdhet 

Europadomstolen har i målet Neumeister mot Österrike fastställt att principen 
om parternas likställdhet, equality of arms, omfattas av artikel 6.1 och 
begreppet rättvis rättegång.128 
 
Som ovan redogjorts för uppstår en obalans i brottmålsprocessen mellan 
åklagaren och den tilltalade.129 Åklagaren har mer resurser och större kunskap 
i jämförelse med den tilltalade, därför finns vissa åtgärder och principer i 
processrätten för att, så långt som möjligt, utjämna denna obalans. Principen 
i sig, en strävan efter likställdhet, benämns principen om parternas 
likställdhet. Principen brukar även kallas för equality of arms.  
 
Principen innebär i korthet att en förhandling och de regler som uppställs 
kring förhandlingen inte får gynna den ena parten på den andra partens 
bekostnad. I brottmål innebär det inte att den tilltalade ges samma 
processuella möjligheter som åklagaren, men den tilltalade får däremot inte 

 
127 Artikel 6.3.d. Europakonventionen.  
128 Neumeister mot Österrike, p. 22.  
129 Se kapitel 4.3.1. 
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ges sämre möjligheter än åklagaren för att utforma sin talan. Principen om 
parternas likställdhet i brottmål kan däremot krocka med rättsprincipen in 
dubio pro reo, vilken innebär att den tilltalade i vissa situationer får lov att 
gynnas och hamna i en mer förmånlig position än åklagaren. Artikel 6.1 
Europakonventionen ska inte hindra att sådana regler skapas och tillämpas.130 
 
Av parternas likställdhet följer att den tilltalade inte får sättas i en sämre 
situation än åklagaren för att tillvarata sina egna intressen, detta gäller även 
rättigheten att åberopa bevisning i målet.131 Den tilltalade ska således inte 
vara förbjuden att åberopa egna vittnen eller annan muntlig eller skriftlig 
bevisning.132 
 
Principen genomsyrar flertalet av svenska processregler. Detta innebär att 
båda parterna, den tilltalade och åklagaren, har möjlighet att lägga fram 
bevisning, att kalla och förhöra vittnen. Principen in dubio pro reo kommer 
till uttryck bland annat genom bevisbördan i brottmål. I och med att åklagaren 
har bevisbördan för den tilltalades skuld innebär det att den tilltalade inte 
behöver bevisa sin oskuld. Den tilltalade åtnjuter således en processuell 
förmån.  
 
Principen om parternas likställdhet är övergripande och synliggörs i flera 
olika situationer under brottmålsprocessen. Som ovan nämnt är gränserna 
mellan de olika principerna bakom begreppet rättvis rättegång flytande och 
överlappar varandra.  

5.3.2 Kontradiktoriskt förfarande  

Begreppet rättvis rättegång omfattar även den grundläggande rättigheten till 
ett kontradiktoriskt förfarande.133 Principen om ett kontradiktoriskt 
förfarande liknar och sammanfaller i stora delar med principen om parternas 
likställdhet.134 Det kontradiktoriska förfarandets huvuddrag är att två eller fler 
parter ställs mot varandra och argumenterar mot varandra. Domstolen är inte 
med och argumenterar utan lyssnar och dömer på det som den har hört.135 
Förfarandet innebär bland annat att parterna får tillgång till allt material i 
processen, att de får möjligheten att kommentera materialet och åberopa egen 
bevisning.136  
 

 
130 Danelius (2015), s. 260.  
131 Danelius (2015), s. 270.  
132 De Haes och Gijsels mot Beligen, p. 50–59; G.B mot Frankrike, p. 60–62. 
133 Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, s. 41.  
134 Danelius (2015), s. 260.  
135 Mellqvist, Lindh (2020), s. 35.  
136 Danelius, (2015), s. 260.  
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Av den kontradiktoriska principen följer även principen att ingen får dömas 
ohörd, ”audiatur et altera pars” vilket innebär” den andra parten ska också 
höras”.  I ett kontradiktoriskt förfarande står (minst) två parter mot varandra 
och de har rätt att ta del av varandras yrkanden, grunder och bevisning. Av 
principen följer även att de har rätt att kommentera och bemöta vad motparten 
har lagt fram.137 Att parterna ska få yttra sig inför domstolen är en rättighet 
som även är konstaterad i Europadomstolens praxis.138 
 
Den kontradiktoriska processen genomsyrar rättegångsbalken och kommer 
till uttryck i flertalet av bestämmelserna däri. Den kontradiktoriska principen 
finns däremot inte lagstadgad, som sådan, i svensk rätt.139 
 
Enligt Europadomstolen är det inte tillåtet att åsidosätta den kontradiktoriska 
principen med anledning av att man vill effektivisera processen.140 Om 
principen inte beaktas på rätt sätt kan de få långtgående konsekvenser i en 
rättegång. En domstol får inte grunda en fällande dom på en utsaga som är 
den avgörande bevisningen, så länge den tilltalade inte fått möjlighet att 
ifrågasätta och pröva bevisvärdet av utsagan. Den möjligheten ska presenteras 
under rättegången eller förundersökningen.141 
 
Det finns även en risk att kontradiktionsprincipen inte kan tillgodoses vid 
användning av anonyma vittnen. I de mål där ett anonymt vittne har utgjort 
den avgörande bevisningen har Europadomstolen konstaterat att en kränkning 
av konventionen.142 

5.4 Krav på hantering av bevis  

Principen om parternas likställdhet och om det kontradiktoriska förfarandet 
är övergripande. De lägger grunden för hur processen ska gå till och för hur 
regler i förhållande till processen ska utformas.  
 
Europakonventionen ställer inte upp några regler kring hur bevisningen i ett 
mål ska regleras. Det åläggs konventionsstaterna att reglera vilken bevisning 
som ska godkännas och hur denna ska värderas. Europakonventionen ställer 
upp övergripande regler, som ovan nämnts, och Europadomstolen kommer 
således att ingripa i de fall konventionsstatens reglering av bevisningen har 
påverkat processen och de grundläggande rättigheter som den ställer upp. Det 

 
137 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 30. Bring, Diesen (2015), s. 113. 
138 Gieorgiadis mot Grekland, p. 40.  
139 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 30.  
140 Nideröst-Huber mot Schweiz, p. 30.  
141 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 31.  
142 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 32; Doorson mot Nederländerna, p. 72; Van 
Mechelen m.fl. mot Nederländerna, p. 58; Se även kapitel 5.4.2 och 6.4.2.  
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finns således ett krav på reglerna om bevishanteringen, nämligen att de 
upprätthåller de övergripande principer som ska genomsyra rätten till en 
rättvis rättegång. Konventionen tar särskilt sikte på om försvaret har haft 
möjlighet att bemöta och ifrågasätta bevisningen, hur bevisningen har hämtats 
in och bevisningens generella kvalitet.143 Det innebär att bevisreglerna, i sig, 
inte nödvändigtvis strider mot konventionen, men att tillämpningen av dem i 
en praktisk process kan innebära en kränkning. Därmed följer majoriteten av 
nedan benämnda rättigheter från principerna om parternas likställdhet och 
principen om kontradiktoriskt förfarande.   

5.4.1 Grundläggande om processens principer  

I det följande presenteras de mest centrala och omfattande processuella 
principerna. Det är genom de presenterade reglerna som artikel 6.1 får sin 
praktiska betydelse i förhållande till bevisreglerna.  

5.4.1.1 Bevisföring och bevisvärdering  
Principen om fri bevisföring innebär att det inte finns något förbud kring 
vilken bevisning som får läggas fram inför domstolen. Det innebär däremot 
inte att vilken bevisning som helst kan läggas till grund för en dom. Rätten 
använder principen om fri bevisvärdering för att värdera den bevisning som 
har lagts fram. En sådan värdering går att liknas vid att vissa förbud ställs upp 
trots allt.144 Har ett bevismedel tillkommit på ett otillbörligt sätt kan 
domstolen värdera det så lågt att rätten inte tar hänsyn till bevisningen i sin 
dom, alternativt att det får en mycket liten betydelse.  

5.4.1.2 Koncentrations-, muntlighets- och 
omedelbarhetsprincipen 
Omedelbarhetsprincipen tillkom 1948. Dessförinnan skulle domstolen 
grunda sin dom på allt som var nedtecknat i protokollet. Det var således 
protokollets innehåll som utgjorde processmaterial. I och med 
rättegångsbalkens reform och införandet av principen om fri bevisvärdering 
ansågs det inte längre vara förenligt att låta rätten grunda sin bedömning på, 
bland annat, nedteckning av en vittnesutsaga istället för vittnets muntliga 
utsaga. I och med tillämpningen av den fria bevisvärderingen skulle rätten 
kunna använda vittnets uppträdande under förhöret i sin bedömning, vilket 
inte hade varit möjligt utan omedelbarhetsprincipen.145 
 

 
143 Derlén, Lindholm, Naarttijärvi (2020), s. 443.  
144 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 34.  
145 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 28.  
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Omedelbarhetsprincipen146 hänger ihop med koncentrationsprincipen.147 
Koncentrationsprincipen innebär att allt processmaterial ska läggas fram 
”koncentrerat” inför domstolen under huvudförhandlingen. Principen innebär 
i korthet att parterna måste presentera all bevisning, alla yrkanden och alla 
omständigheter som de vill att domstolen ska grunda sitt avgörande på.148 I 
ett tvistemål innebär det att parterna måste återupprepa de yrkanden som de 
exempelvis presenterat vid en muntlig förberedelse hos domstolen. Om det 
inte görs kan domstolen inte grunda sitt avgörande på det yrkandet.149 
Koncentrationsprincipen innebär även att huvudförhandlingen ska 
genomföras utan onödiga avbrott.  
 
Detta leder oss in på omedelbarhetsprincipen som innebär att domstolen inte 
får grunda sitt avgörande på något som de inte direkt sett eller hört. Med andra 
ord får de inte grunda sitt avgörande på sådant som inte blivit presenterat för 
dem.150 En kombination av principerna om koncentration och omedelbarhet 
innebär att domstolen enbart får döma på det som har förekommit vid 
huvudförhandlingen.  
 
I nära relation till omedelbarhets- och koncentrationsprincipen återfinns 
muntlighetsprincipen. Som ovan har nämnts innebär principen att ett 
förfarande vid domstol ska vara muntligt. Det innebär att parterna ska lägga 
fram sin bevisning muntligen, exempelvis genom att läsa upp eller muntligen 
hänvisa till viss handling, och även att parterna genomför sin slutplädering 
muntligen. Principen sammanfaller med principen om bevisomedelbarhet, 
vilket behandlas nedan.  

5.4.1.3 Principen om bevisomedelbarhet  
Principen om bevisomedelbarhet151 tar sikte på att bevisningen ska läggas 
fram i sin mest omedelbara form. Principen föreskriver alltså i vilken form 
bevisningen bör läggas fram.152 
 
35 kap. 8 § RB som stadgar principen om bevisomedelbarhet anger att bevis 
ska upptagas vid huvudförhandlingen. Att ta upp bevisning vid 
huvudförhandlingen innebär inte samma sak som att lägga fram bevisning vid 
huvudförhandlingen. Exempelvis kan bevis som grundas på ett vittnesmål 
läggas fram under huvudförhandlingen genom att en vittnesattest läses upp, 
att ett tidigare förhör med vittnet spelas upp eller att vittnet hörs personligen 

 
146 30 kap. 2 § RB.  
147 Edelstam, Ekelöf, Pauli (2020), s. 11.  
148 Mellqvist, Lindh (2020), s. 40.  
149 Mellqvist, Lindh (2020), s. 40. 
150 Mellqvist, Lindh (2020), s. 41.  
151 35 kap. 8 § RB.  
152 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 44.  
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i rättegångssalen. Alla dessa former innebär att bevisningen läggs fram, men 
det är bara det senaste fallet som innebär att bevisningen tas upp.153 

5.4.1.4 Principen om bästa bevismedel  
Ovan har det presenterats att det svenska rättssystemet inte sätter upp några 
förbud eller begräsningar kring vilken bevisning som får läggas fram hos en 
domstol. Det finns däremot en princip som anger att man ska välja den 
säkraste bevisningen, principen om bästa bevismedel. Principen innebär att 
man ska förkorta serien av bevis. Om man väljer mellan två vittnen, varav det 
ena personligen har närvarat vid gärningen och det andra är ett så kallat 
hörsägenvittne154, så ska man använda det vittnet som kan förmedla den 
säkraste bevisningen och som kan förkorta serien mest. Det blir således det 
vittne som har varit personligen närvarande som kan anses bidra med den 
bästa och mest säkra bevisningen.155 

5.4.1.5 Bevisupptagning utom huvudförhandling  
23 kap. 13 § och 15 § RB öppnar upp en möjlighet för bevisupptagning redan 
under förundersökningen. De båda bestämmelserna tillämpas restriktivt.156 
Bestämmelsen i 13 § anger att förhör med vittnen inför domstol kan ske under 
förundersökningen, den tillämpas i situationer då sådan bevisupptagning 
krävs för att driva förundersökningen vidare.157 Ett sådant vittnesmål ersätter 
inte skyldigheten att vittna även under huvudförhandlingen.158 
 
För uppsatsens syfte är bestämmelsen i 15 § av större betydelse. Den medger 
bevisupptagning inför domstol, där bevisningen som tas upp ska användas vid 
huvudförhandlingen.159 För att sådan bevisupptagning ska kunna äga rum 
krävs det att det finns en risk för att bevisningen går förlorad, exempelvis om 
ett vittne är svårt sjuk.160 Bestämmelsen kan däremot inte användas för att 
rättfärdiga anonyma vittnen.161 

5.4.2 Rätten till insyn  

Den misstänkte har rätt att ta del av det material som förekommer under 
förundersökningen, förutsatt att det inte medför hinder för utredningen. Den 

 
153 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 44.  
154 Ett vittne som inte själv har sett gärningen men som har fått det berättat för sig.  
155 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 43.  
156 Fitger m.fl, Rättegångsbalken, kommentar till 23 kap. 13 och 15 §§, 2021-04-30.  
157 Bring, Diesen (2015), s. 337.  
158 Fitger m.fl, Rättegångsbalken, kommentar till 23 kap. 13 §, 2021-04-30.  
159 Bring och Diesen, s. 337.  
160 Fitger m.fl, Rättegångsbalken, kommentar till 23 kap. 15 §, 2021-04-30.  
161 Fitger m.fl, Rättegångsbalken, kommentar till 23 kap. 15 §, 2021-04-30;  
JO 2002/03 s. 67.  
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tilltalade har sedan rätt att ta del av förundersökningsprotokollet när åtal har 
väckts och har rätt till insyn under tiden rättegången pågår. 

5.4.2.1 Förundersökningens övergripande syften 
Under förundersökningens bedrivande ska det utredas vem som kan 
misstänkas för brottet och om det föreligger tillräckliga skäl för att väcka åtal 
mot denna. Förundersökningen syftar även till att bereda målet så att all 
bevisning kan läggas fram vid ett och samma sammanhang.162 På så sätt kan 
koncentrationsprincipen upprätthållas.163   

5.4.2.2 Rätt till insyn under förundersökningens 
bedrivande 
Den misstänkte har rätt att underrättas om misstanke när personen i fråga har 
blivit ”skäligen misstänkt”.164 Rätten till att bli underrättad om misstanke 
framgår även av minimirättigheterna i artikel 6.3, men grundar sig även på de 
allmänna principerna i artikel 6.1. Förutom att den misstänkte ska få ta del av 
informationen om att den är misstänkt ska den även få reda på vilket brott det 
rör sig om.165 Syftet med underrättelsen är att den misstänkte ska få reda på 
att han är utsatt för en brottmålsutredning, men framförallt att han ska ges god 
möjlighet att förbereda sitt försvar.166 Europadomstolen har förtydligat att 
rätten gäller en underrättelse som anpassas till det behov försvaret kan tänkas 
ha.167 
 
Efter det att man har underrättats om att man är skäligen misstänkt har man 
rätt att få ta del av utredningen förlöpande. Till det här tillkommer även en 
rätt att försvaret kan ange vilken utredning de önskar ska bedrivas.168 Att 
fortlöpande ta del av utredningen förutsätter dock att det kan ske ”utan men 
för utredningen”.169 Men för utredningen kan innebära att det finns en risk att 
den misstänkte kan undanröja bevis eller försvåra utredningen.170 En annan 
risk kan vara att den misstänkte anpassar sin utsaga i sina förhör till att passa 
övrig bevisning i målet.171 Ekelöf anger att rätten till att fortlöpande ta del av 
utredningen är en presumtion för att försvaret har rätt att omedelbart få del av 
utredningen. Om så inte är fallet, om det föreligger men för utredningen, ska 
polisen eller åklagaren ange skälen för detta. 172 

 
162 23 kap. 2 § RB.  
163 Bring, Diesen (2015), s. 64.  
164 23 kap. 18 § 1 st. RB.  
165 Edelstam, Ekelöf, Pauli (2020), s. 134.  
166 Bring, Diesen (2015), s. 126.  
167 Bring, Diesen (2015), s. 127; Mattoccia mot Italien, p. 59.  
168 Bring, Diesen (2015), s. 135. 
169 23 kap., 18 § 2 st. RB.  
170 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740), 23 kap. 18 §, Karnov, 2021-04-02.  
171 Edelstam, Ekelöf, Pauli (2020), s. 138. 
172 Edelstam, Ekelöf, Pauli (2020), s. 138. 
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5.4.2.3 Rätt till insyn vid slutdelgivning 
När utredningen har avslutats har den misstänkte rätt att få ta del av hela 
utredningen, utan något förbehåll. Insyn i utredningen ska ske innan det att 
åklagaren avgör om åtal ska väckas eller inte.173 Rättigheten framgår av 23 
kap. 18 a § RB.  

5.4.2.4 Rätt till insyn efter åtal 
Enligt 23 kap. 21 a § RB har den misstänkte och hans försvarare rätt att ta del 
av protokoll eller anteckningar från förundersökningen efter det att åtal har 
väckts. Det föreligger även en rätt att ta del av sådant material som inte har 
tagits med i protokollet, så kallat sidomaterial.174 Rätten att få ta del av 
förundersökningsprotokollet är ovillkorlig.175  
 
Att handlingarna i fråga inte skulle ha betydelse för avgörandet är inte ett 
giltigt argument för att inte delge handlingarna till den andra parten. Detta 
behandlades av Europadomstolen i Nideröst-Huber mot Schweiz som angav 
att det är parternas sak att avgöra om handlingen hade tillfört målet något.176 

5.4.3 Rätt att förhöra vittnen  

Rätten att förhöra vittnen stadgas i artikel 6.3.d. Som ovan nämnt är 
minimirättigheterna i artikel 6.3 en del av artikel 6.1, men att de anses vara 
särskilt viktiga, varför de har fått uttryckligt skydd i artikeln.  
 
Rättigheten innebär att den tilltalade och hans försvar ska ha rätt att förhöra 
de vittnen som har åberopats mot den tilltalade och även att åberopa egna 
vittnen. Den tilltalade har således lika rätt att angripa och bemöta den 
skriftliga bevisningen som han har den muntliga.177 Rättigheten har ett starkt 
samband med det kontradiktoriska förfarandet. Vi har tidigare konstaterat att 
en domstol inte får grunda en fällande dom på en utsaga som är den avgörande 
bevisningen, om inte den tilltalade har fått möjlighet att förhöra vittnet.178 Här 
ska tilläggas att om det finns annan bevisning kan en inskränkning av att 
förhöra vittnen vara tillåten och således inte utgöra en kränkning av 
Europakonventionen.179  
 

 
173 Edelstam, Ekelöf, Pauli (2020), s. 139.  
174 23 kap. 21 a § 2 st. RB.  
175 Edelstam, Ekelöf, Pauli (2020), s. 145.  
176 Nideröst-Huber mot Schweiz, p. 30.  
177 Bring, Diesen (2015), s. 115; Danelius (2015), s. 277. 
178 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 31; Bring, Diesen (2015), s. 115; Unterpertinger 
mot Österrike, p. 33; NJA 1992 s. 532.  
179 Aigner mot Österrike p. 44; Bring, Diesen (2015), s. 115.  
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Försvaret ska ha haft en möjlighet att förhöra vittnen och andra personer vars 
berättelse eller utsaga är bevisning i målet. För det fall försvaret inte använder 
den möjligheten så får den tilltalade ”skylla sig själv”.180 
 
Rättigheten att förhöra vittnen medför en del problematik i de fall ett vittne 
eller en målsägande inte vill vittna på grund av att den känner rädsla för den 
tilltalade. I sådana situationer är det inte ovanligt att vittnet eller målsäganden 
istället vill höras utan det att deras identitet blir röjd.181 
 
Europadomstolen har konstaterat att förhör med vittnen under 
förundersökningen kan användas som bevisning. Det krävs däremot att 
försvaret under något tillfälle har haft möjlighet att förhöra vittnet.182 Nedan 
ska två rättsfall som handlar om anonyma vittnen från Europadomstolen 
presenteras, i ett av fallen kom man till slutsatsen att en kränkning av 
konventionen inte var för handen och i det andra fallet att en kränkning hade 
skett.  
 
I målet Kostovski mot Nederländerna hade Kostovski dömts för ett bankrån. 
Avgörandet i konventionsstaten grundade sig på utsagor från två vittnen vars 
identitet inte var känd. De anonyma vittnena hade hörts under 
förundersökningen, varav ett hade hörts av polis och det andra av en 
undersökningsdomare. Vittnet som hade hörts av en undersökningsdomare 
hördes ytterligare en gång. Inte heller undersökningsdomaren visste 
identiteten hos det anonyma vittnet. Försvararen hade inte getts möjlighet att 
delta vid förhöret hos undersökningsdomaren. Inte heller åklagaren hade fått 
möjlighet att närvara. Försvaret fick däremot möjlighet att skicka in frågor 
som vittnet skulle besvara, enbart de frågor som kunde besvaras utan att 
identiteten röjdes besvarades. Som bevisning i rättegången lästes de rapporter 
som polisen och undersökningsdomaren skrivit upp. De båda vittnade om att 
de anonyma vittnena var i fara om deras identitet blev röjd.  
 
Europadomstolen fann att förfarandet innebar en kränkning av artikel 6.1 och 
6.3 d i Europakonventionen. Försvaret hade inte beretts möjlighet att 
ifrågasätta vittnets partiskhet eller tillförlitlighet. I och med att domstolen som 
dömde i målet var sammansatt av andra domare, och inte den 
undersökningsdomare som hade deltagit i förhör, kunde inte heller domstolen 
klargöra vittnets pålitlighet.  
 
I målet Doorson mot Nederländerna dömdes Doorson för 
narkotikaförsäljning. Under rättegången var sex av åtta vittnen anonyma och 

 
180 Danelius (2015), s. 283. 
181 Bring, Diesen (2015), s. 116.  
182 Bring, Diesen (2015), s. 117.  
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Doorsons försvarare fick ställa frågor till vittnena utan att deras identitet 
röjdes. Grunden för domen var framförallt utsagorna från två av de anonyma 
vittnena, men det fanns även annan bevisning i målet som talade för att 
Doorson hade begått brottet.  
 
Europadomstolen framhöll att det inte strider mot konventionen att vittnen är 
anonyma i förundersökningen, men att det finns en risk att anonyma vittnen i 
huvudförhandlingen innebär en kränkning av konventionen. Domstolen fann, 
i det här fallet, att användandet av anonyma vittnen mot Doorson inte innebar 
en kränkning av konventionen. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att 
konventionsstatens domstol hade varit undersökningsdomare och kände till 
vittnets identitet. Detta medförde att de kunde bedöma vittnets tillförlitlighet. 
Omständigheten att försvararen hade fått förhöra vittnet togs även med i 
bedömningen. Slutligen konstaterade domstoolen att domen hade grundats på 
annan bevisning än de anonyma vittnesmålen. En sammanvägd bedömning 
av dessa tre omständigheter medförde att förfarandet inte hade inneburit en 
kränkning av konventionen.  

5.4.3.1 Vittnesplikten och vittnesskydd 
Uppgifter från vittnen utgör ofta den viktigaste bevisningen. För att 
domstolarna ska kunna uppfylla sin roll i samhället krävs det att den som 
ombeds att vittna faktiskt gör det, därför är det inte frivilligt att lämna sitt 
vittnesmål. Att på domstolens begära lämna sin utsaga kan istället ses som en 
medborgerlig skyldighet.183 
 
Vittnesplikten är därmed en långtgående skyldighet, men den är däremot inte 
utan inskränkningar. Exempelvis undantas den som är åtalad för samma 
gärning enligt 36 kap. 1 § 2 st. RB. Även närstående till parterna i 
huvudförhandlingen kan undantas enligt 36 kap. 3 § RB.  
 
I brottmål kan det förekomma situationer där ett vittne inte vågar vittna på 
grund av att denna har utsatts för hot eller repressalier, men i sådana 
situationer ställer lagen inte upp något undantag. Det finns alltså inget 
undantag från vittnesplikten i de fall ett vittne känner sig hotad, orolig eller 
rädd. Lagen ställer däremot upp bestämmelser som på annat sätt kan skydda 
eller stötta vittnet, utan att ta bort vittnesplikten.184 I 36 kap. 18 § RB ställer 
lagstiftaren upp en möjlighet för vittnen att få lämna sin utsaga utan att en 
viss part eller annan åhörare befinner sig i salen. Bestämmelsen kan 
aktualiseras exempelvis om det kan antas att vittnet inte berättar fritt på grund 

 
183 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 219; Borgström, Rättegångsbalken (1942:740), 36 
kap 1 §, Karnov, 2021-04-05.  
184 Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 219–220. 
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av att den tilltalade befinner sig i salen.185 Om den tilltalade lämnar salen ska 
den få möjlighet att följa vittnesförhöret från ljud- och/eller bildöverföring. 
Den ska även fortsatt ha möjlighet att ställa frågor till vittnet.186 Som bekant 
tillåter inte det svenska rättssystemet anonyma vittnen.187  
 
Det svenska rättssystemet ställer upp ytterligare möjligheter för att stötta och 
lindra den rädsla eller oro som vittnet kan känna. Ett vittne skyddas av vissa 
straffbestämmelser. Har en person med våld eller hot om våld angripit en 
person för att denne har gjort en anmälan, avlagt vittnesmål eller annars vid 
förhör avgett utsaga hos domstol eller annan myndighet ska den dömas för 
övergrepp i rättssak.188 Bestämmelsen i 17 kap. 10 § brottsbalken (1962:700) 
(BrB) blir tillämplig även också i sådant fall då angreppet medför lidande, 
skada eller olägenhet. En något mer preventiv åtgärd återfinns i lagen om 
kontaktförbud. Enligt regleringen kan åklagare meddela kontaktförbud om 
det finns särskilda omständigheter som talar för att det finns en risk för att en 
person kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt 
trakassera en annan person.189  
 
Det kan tänkas att ovan nämnda straffbestämmelser har en lindrande karaktär, 
snarare än en skyddande karaktär. En rättsprocess om övergrepp i rättssak 
inleds först efter det att vittnet redan har blivit utsatt för hot eller våld. Det 
finns även andra åtgärder som kan tilltas och som syftar till att fungera mer 
preventivt. Framförallt handlar det om att man, på olika sätt, kan få skyddade 
personuppgifter. Den utsatta personen kan ansöka om sekretessmarkering hos 
Skatteverket, men om hotet är mer allvarligt kan den istället ansöka om 
kvarskrivning. En sekretessmarkering innebär endast att en sekretessprövning 
ska utföras innan personuppgifter lämnas ut.190 Kvarskrivning innebär istället 
att en person enligt folkbokföringen kan anses vara bosatt på den gamla orten 
även efter att den personen flyttat.191 Som skydd för sina personuppgifter 
finns ytterligare två möjligheter; fingerade personuppgifter och kvalificerad 
skyddsidentitet. För att få fingerade personuppgifter krävs ett medgivande 
från Polismyndigheten. Om ett sådant medgivande ges blir personen i fråga 
avregistrerad i folkbokföringsregistret och registreras sedan om med de 
fingerade uppgifterna.192 En kvalificerad skyddsidentitet kan ges till 
tjänstemän som arbetar med spanings- eller utredningsverksamhet som gäller 

 
185 36 kap. 18 § 1 p. RB. 
186 36 kap. 18 § 3 st. RB; Edelstam, Ekelöf, Heuman (2021), s. 220.  
187 Undantag för personer med kvalificerade skyddsidentiteter, se 36 kap. 10 § 3 st. RB.  
188 17 kap. 10 § BrB.  
189 1 § lag (1988:688) om kontaktförbud.  
190 ”Sekretessmarkering”, Rättslig vägledning 2021,  
<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.6/330544.html>, hämtad 
2021-05-01.  
191 16 § folkbokföringslagen (1991:481).  
192 Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter.  
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allvarlig brottslighet eller verksamhet att förebygga sådan brottslighet. Lagen 
om kvalificerad skyddsidentitet gäller uteslutande för tjänstemän inom 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten.193 

5.5 Delanalys  

Syftet och tanken bakom principerna i artikel 6.1 är att ställa upp ett starkt 
skydd för den tilltalade och för rättssäkerheten i processen. I det följande ska 
principerna och rättigheterna analyseras utifrån Packers modeller om 
brottsbekämpning och rättssäkerhet.  
 
Som inledningsvis nämndes i kapitlet har ett urval gjorts kring vilka 
rättigheter som uppsatsen har utrett och belyst. Uppsatsen syftar till att göra 
en övergripande systemteoretisk analys, varför det inte uppfyller någon 
funktion att presentera och utreda alla de rättigheter som den tilltalade 
åtnjuter, stora som små. Ett fåtal av de mest centrala rättigheterna har därmed 
valts ut för detta syfte.  
 
Artikel 6.1 Europakonventionen anger att var och en har rätt till en rättvis 
rättegång. Principerna bakom begreppet ”rättvis rättegång” är många och den 
exakta lydelsen är svår att utröna. Det finns däremot generella och 
övergripande principer som har konstaterats vara grundläggande för rätten till 
en rättvis rättegång. Det handlar dels om likställdhet mellan parterna och 
kontradiktion i processen, och dels om hanteringen av bevisningen. 
Utgångspunkterna för rätten till en rättvis rättegång, i tvistemål och i brottmål, 
får anses vara principen om parternas likställdhet och principen om 
kontradiktoriskt förfarande. Principerna är så pass grundläggande att de 
genomsyrar övriga principer i artikel 6.1, särskilt principen om parternas 
likställdhet.  
 
Rättigheterna som finns i artikel 6.1 Europakonventionen utgör svensk rätt. 
En del av principerna finns uttryckligen i svensk lagstiftning, medans en del 
följer av det att Europakonventionen är svensk lag.  
 
Packers modeller om brottsbekämpning och rättssäkerhet uppställer två 
motstående sidor om rättssystemets funktion. Lagstiftningens utformning 
anger vilken sida av dikotomin som rättssystemet står på. Lagstiftningen 
avgör vilken effekt som ska åstadkommas eller strävas efter, att minimera 
antalet felaktigt friande domar eller antalet felaktigt fällande domar.  
 

 
193 Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter.  
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Principen om parternas likställdhet, principen om kontradiktoriskt förfarande, 
rätten till insyn och rätten att förhöra vittnen bidrar till de hinder som ställs 
upp för den misstänkte och den tilltalade i en brottmålsprocess. Det har 
tidigare redogjorts för att brottsbekämpningsmodellen kan liknas vid ett 
rullband som syftar till att föra en individ till lagföring så fort som möjligt. 
Ovan nämnda principer och rättigheter uppställer hinder på det här rullbandet 
som syftar till att fördröja processen och öka chansen att individen trillar av 
rullbandet under processens gång. Principerna kan därmed, vid en första 
anblick, närmast styrka att det svenska rättssystemets funktion är 
rättssäkerhet.  
 
Rättssäkerhetsmodellen förespråkar en ackusatorisk process, alltså en 
tvåpartsprocess mellan den tilltalade och åklagaren, där båda parter är 
likställda med varandra. Det svenska rättssystemet är ett ackusatoriskt system 
som gynnar parternas likställdhet. Principen om parternas likställdhet har 
tillmätts och tillmäts fortfarande stor betydelse i brottmålsprocesser, vilket 
tyder på att det ackusatoriska systemet är grundläggande i svensk rätt. De 
båda parterna i en brottmålsrättegång har samma rätt att åberopa såväl 
muntlig som skriftlig bevisning. De båda parterna har rätten att bli hörda och 
få lägga fram sin sak för rätten. Det får därmed anses att den svenska 
ackusatoriska processen stöttar rättssäkerhetsmodellen.  
 
Den kontradiktoriska principen är, även den, djupt rotad i det svenska 
rättssystemet. Den faller i mångt och mycket samman med principen om 
parternas likställdhet. Kontradiktionsprincipen uppställer processrättsliga 
regler om att båda parterna har rätt att få tillgång till allt material i processen, 
att få kommentera sådant material och att få tillföra sådant material. Principen 
tydliggör att parterna ställs mot varandra inför en objektiv domstol. 
Kontradiktionen bidrar till att parternas likställdhet efterses, men jag vill även 
hävda att principen bidrar till att processen får en mer formell karaktär. 
Formalitet är ett grundvärde för rättssäkerhetsmodellen.  
 
Ett kännetecken för en process som kantas av rättssäkerhetsmodellen är att 
den är just formell. Den följer en viss struktur och har en viss ordning. Den 
kontradiktoriska principen och hur den har implementerats i 
brottmålsprocessen är ett tydligt exempel på hur den svenska rättsprocessen i 
brottmål är formell. Som exempel kan ges den tydliga ordning som en 
huvudförhandling har. Sakframställan, förhör och slutplädering har sin tid i 
en strukturerad turordning. Alla parter hörs och får möjlighet att presentera 
sin sak inför rätten, i tur och ordning.  
 
Brottsbekämpningsmodellen värderar ett högt tempo med definitiva beslut, 
vilket syftar till att minimera protester och invändningar från den misstänkte 
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eller den tilltalade. Principen om parternas likställdhet och principen om ett 
kontradiktoriskt förfarande talar emot att det svenska systemet skulle ha ett 
huvudsakligt fokus på brottsbekämpningen. Även rätten till insyn kan 
tillmätas betydelse här. Att den tilltalade får ta del av processmaterialet får 
anses möjliggöra invändningar på ett helt annat sätt än om den inte hade fått 
ta del av materialet på förhand.  
 
”Audiatur et altera pars”, den andra parten ska också höras, följer av 
kontradiktionsprincipen. Vilket ytterligare tyder på att brottmålsprocessens 
funktion, så som vi känner till den idag, grundas på rättssäkerhetsmodellen. 
Att den andra parten också ska höras och att ingen ska dömas ohörd är inte 
förenligt med brottsbekämpningsmodellens höga tempo och definitiva beslut.  
 
Ovan nämnda principer kan anses bidra till att processens effektivitet bromsas 
ner något. Vilket i sin tur leder till att statens maktmedel åtstramas. En 
utgångspunkt som starkt talar emot brottsbekämpningsmodellen och istället 
lutar åt rättssäkerhetsmodellen. Rättigheterna och principerna ställer 
tillsammans upp hinder på rullbandet som ska ta en individ från misstanke till 
lagföring. De hinder som ställs upp gör bandet långsammare och knuffar då 
och då undan en och annan misstänkt eller tilltalad. Syftet med rättigheterna 
är att minimera det antal oskyldiga som döms. Effektiviteten minskar och 
statens maktmedel åtstramas på bekostnad av individernas rättssäkerhet. En 
viss effektivitet eftersträvas ändå, av rätten till en rättvis rättegång följer att 
domstolsprövning ska ske inom skälig tid.  
 
Det kan därmed konstateras att den tilltalades centrala rättigheter och den 
materiella rättssäkerhet som de medför väger tyngre än en effektiv 
brottsbekämpning. Ställningstagandet baseras på ovan presenterad utredning 
av den tilltalades rättigheter och vad de innebär i praktiken i relation till 
Packers modeller. Analysen bygger således på de regler och rättigheter som 
det svenska rättssystemet ställer upp idag. Nedan ska det undersökas om detta 
ställningstagande kan förändras om de omdebatterade lagändringarna 
implementeras.  
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6 Debatten om effektiv 
brottsbekämpning 

I en demokratisk rättsstat pågår ständigt en politisk debatt om förändringar i 
samhället, som titt som tätt leder till motioner och lagförslag. Som nämndes 
inledningsvis präglas den politiska debatten av en tanke om att rättssäkerheten 
sätter upp hinder för brottsbekämpningen och att det krävs hårdare tag 
gentemot kriminaliteten. Den här debatten innebär att ett stort antal motioner 
har skickats in som föreslår förändringar i straff- och straffprocessrätten.194 
Nedan ska några av de mest övergripande förslagen presenteras och redogöras 
för.  
 
Syftet med kapitlet är att presentera två av de förslag som diskuteras just nu 
och förklara hur de skiljer sig från det system som vi har idag. Kapitlet 
kommer även att analysera hur förslagen förhåller sig till den tilltalades 
rättigheter och hur de, vid implementering, kan antas påverka den svenska 
straffprocessens funktion. Förslagen som presenteras har valts ut mot 
bakgrund av att de, likt de utvalda rättigheterna i kapitel fem, får anses vara 
illustrativa. De föreslagna regleringarna representerar den debatt som pågår 
kring en effektivisering av brottsbekämpningen i stort. Förslagens illustrativa 
och representative funktion medför att en systemteoretisk granskning kan 
utföras.  
 
De båda förslagen som ska behandlas, tidiga förhör och anonyma vittnen, 
siktar på en förändring i reglerna kring bevisningen i målet. Förslagen som 
presenteras kommer sedan att analyseras utifrån avvägningen mellan en 
effektiv brottsbekämpning och materiell rättssäkerhet. 

6.1 Tidiga förhör  

Ett omdebatterat lagförslag föreslår förändringar i bevisupptagningen vad 
gäller förhör och behandlas i den statliga utredningen ”Tidiga förhör – nya 
bevisregler i brottmål”.195 I debatter och i media har förändringar av det här 
slaget slarvigt kallats för att ”slopa” omedelbarhetsprincipen196, medans man 
i praktiken vill genomföra utökade möjligheter att använda tidigt 
dokumenterade förhör som bevisning. Utredningen tar alltså huvudsakligen 

 
194 Se bland annat bet. 2020/21:JuU25.  
195 SOU 2017:98.  
196 ”Tidiga förhör skapar konflikt i Rättssverige”, Advokaten nr 9, 2020, s. 28.  
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sikte på att dokumenterade förhör ska kunna användas som bevisning under 
huvudförhandlingen.197  
 
Tanken bakom förslaget är att brottsbekämpningen ska bli mer effektiv, att 
rättssystemet ska skapa bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar, att 
pressen på förhörspersoner ska minska samt att färre ska sitta 
frihetsberövade.198  

6.1.1 Bakgrunden till förslaget  

Som bakgrund till förslaget presenterade utredningen ett antal problem med 
den nuvarande ordningen, som förslaget avser att lösa. Problemen presenteras 
i det följande. Vid rättegångsbalkens utformning konstaterades att den 
personliga inställelsen för ett vittne hade ett stort värde. Rätten skulle ha en 
möjlighet att se på vilket sätt vittnet lämnade sin utsaga. Ett vittne som 
inställer sig personligen ansågs därmed utgöra det bästa bevismedlet. 
Utredningen presenterar att den personliga inställelsen inte längre är lika 
viktig, men hänsyn till att samhället idag präglas av en omfattande teknisk 
utveckling. Det finns numera möjlighet att dokumentera och presentera förhör 
med ljud och bild, som kan motsvara och ersätta den personliga 
inställelsen.199 
 
I synnerhet de stora brottmålen har ofta långa utredningstider och 
förhandlingarna kan bli långa. Detta gör att bevisupptagningen vid 
rättegången sker relativt långt efter den begångna gärningen. Utredningen 
menar att tidsaspekten påverkar tillförlitligheten i bevisningen och 
koncentrationsprincipen. Långa utrednings- och handläggningstider kan även 
bidra till längre häktningstider.200 
 
Förhörspersoner upplever ofta en viss oro eller press inför att de ska berätta 
om något de blivit utsatta för eller något som de har bevittnat. Särskilt när det 
ska göras personligen inför åhörare. Medias agerande kan bidra till en enorm 
press kring förhörssituationen. Utöver det kan förhörspersonen utsättas för 
hot eller otillbörlig påverkan under tiden fram till bevisupptagningen. Mot 
bakgrund av den press som ställs på förhörspersoner kan det vara svårt för 
den att koncentrera sig under en huvudförhandling och inte påverkas av 
intryck utifrån. Pressen kan leda till att förhörspersonen inte vill eller kan 
vittna. 201 

 
197 SOU 2017:98, s. 15.  
198 SOU 2017:98, s. 163–170.  
199 SOU 2017:98, s. 156–157.  
200 SOU 2017:98, s. 157.  
201 SOU 2017:98, s. 157–158.  
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Ett annat problem med nuvarande ordning som presenteras är att 
förundersökningsmaterialet ofta blir processmaterial under 
huvudförhandlingen. Det är inte ovanligt att förhörspersoner inte minns 
gärningen på ett lika tydligt sätt som de gjorde precis efter att den var 
begången. Förhöret utgör då inte en möjlighet för förhörspersonen att få 
berätta vad den upplevt, förhöret får mer en kontrollfunktion när uttalanden i 
huvudförhandlingen stäms av gentemot förhörsanteckningar i 
förundersökningsprotokollet.202 

6.1.2 Förslaget  

I utredningens förslag konstateras inledningsvis att reformen ska ske på ett 
sätt som fortsättningsvis upprätthåller rättssäkerheten.203 Utredningen 
uttrycker att principerna om muntlighet, omedelbarhet och 
bevisomedelbarhet ska fortsätta vara grundläggande i processen men att de 
behöver modifieras något.204 
 
Reformen som föreslås består av två delar, dels att det ska införas utökade 
möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen 
eller förberedelsen av brottmålet på ett sådant sätt att bevisningen kan 
åberopas vid huvudförhandling, och dels att det ska införas en möjlighet att 
lägga fram berättelser som lämnats vid förundersökningen eller annars utom 
rätta som bevisning vid huvudförhandlingen.205 

6.1.2.1 Att ta upp bevis i domstol före 
huvudförhandling 
På begäran av part, undersökningsledaren eller den misstänkte (under 
förundersökningen) eller den tilltalade (under förberedelsen), ska bevis kunna 
tas upp i domstol om det inte är olämpligt med hänsyn till utredningen och 
målets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt.206  
 
Som ovan nämnts finns det idag en möjlighet att ta upp förhör hos domstolen 
under förundersökningen. Det sker i undantagssituationer när det finns en risk 
för att bevisningen kan gå förlorad eller endast med svårighet tas upp vid 
huvudförhandlingen. Förhör efter det att åtal har väckts kan också ske utom 
huvudförhandling om målsägande eller vittne inte kan inställa sig vid 
huvudförhandlingen, om inställelsen skulle medföra olägenhet eller kostnad 

 
202 SOU 2017:98, s. 158–159.  
203 SOU 2017:98, s. 150.  
204 SOU 2017:98, s. 154.  
205 SOU 2017:98, s. 193.  
206 SOU 2017:98, s. 194.  
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som inte är i rimligt förhållande till förhöret eller att målet kan avgöras utan 
huvudförhandling.207 
 
Utredningen presenterar skäl både för och emot den förslagna reformen. 
Skälen som talar för en sådan förändring som föreslås motsvarar i stort sett 
de problem som ställts upp som bakgrund till förslaget. Utredningen menar 
att förslaget ska medföra en mer tillförlitlig bevisning, bättre förutsättningar 
för materiella domar, minskad press på förhörspersoner, minskad risk för 
otillbörlig påverkan av förhörspersoner, ökad förutsebarhet i processen och 
bättre utsikter att minska häktnings- och restriktionsanvändningen.208 
Förslaget har mött kritik från försvararhåll men utredningen menar att 
förslaget kommer att vara till hjälp även för den tilltalade. Eftersom 
försvararen får en tidig inblick i målet och den bevisning som finns kan den 
mer effektivt förbereda sitt försvar utifrån den bevisningen.209 
 
Förslaget, att ta upp bevis i domstol före en huvudförhandling, innebär att 
personen som hörs inte behöver inställa sig vid huvudförhandlingen. 
Eftersom förhören ska äga rum i ett tidigt skede kommer de vara mer 
strukturerade och koncentrerade, vilket bidrar till en mer effektiv process. 
Utredningen framhåller att förhören kommer att bli kortare eftersom den som 
blir hörd inte behöver påminnas om vad den har sagt i ett tidigare skede. Det 
finns däremot en risk kring att förhören kan bli osammanhängande eller 
ofullständigt mot bakgrund av att saken ännu inte är utredd.210  
 
Det övergripande målet med förslaget är att öka effektiviteten under 
handläggningen och lagföringen av misstänkta och tilltalade. Förslaget syftar 
till att utrusta poliser och åklagare med verktyg som kan minska 
överraskningsmoment under målets gång. När förhör tas upp tidigt i 
processen kan många frågor smalas av och utredningsarbetet kan fokusera på 
det som är relevant för lagföring. Effektiviteten som lagförslaget avser att 
medföra innebär även att bevisningen är färskare när den inhämtas och att 
pressen på förhörspersoner minskar.211  
 
Reformen medför av att den tyngdpunkt som idag ligger i 
huvudförhandlingen flyttas och istället hamnar i förundersökningen. 
Utredningen menar att detta inte är ett problem i praktiken. Förhören kommer 
fortfarande att tas upp hos en domstol och det är således fortsättningsvis 
domstolens ansvar. När huvudförhandlingen ska äga rum är det domstolen 

 
207 Se avsnitt 5.4.1.5; SOU 2017:98, s. 195.  
208 SOU 2017:98, s. 195.  
209 SOU 2017:98, s. 196.  
210 SOU 2017:98, s. 196 och s. 200. 
211 SOU 2017:98, s. 197–198.  
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som avgör hur bevisningen ska läggas fram, exempelvis huruvida förhöret 
från förundersökningen kan användas eller om det krävs ett omförhör. 
Utredningen anger att det kommer finnas möjligheter att ställa 
kompletterande frågor under huvudförhandlingen.212 
 
Att domstolarna är inblandade redan under bevisupptagningen i 
förundersökningsstadiet kan ifrågasätta deras objektivitet. Förslaget innebär 
att de exponeras för processmaterial långt före huvudförhandlingen. 
Utredningen menar däremot att detta inte kommer att påverka 
brottmålsaktörernas olika roller. Domstolen har, redan idag, insyn i visst 
processmaterial när det läggs fram under exempelvis 
häktningsförhandlingar.213 
 
Att bevisning ska tas upp före huvudförhandling ska initieras av en av 
parterna. Parterna ska således bedöma vid vilken tidpunkt det är lämpligast 
att man hör en förhörsperson med hänseende till utredningsläget och vad 
personen kan förväntas berätta.214 Huvudregeln ska vara att bevisningen ska 
tas upp i rätten när en av parterna yrkar på det. Om det är olämpligt att förhör 
tas upp i det skedet på grund av målets beskaffenhet eller omständigheterna i 
övrigt så ska bevisningen istället tas upp vid huvudförhandlingen. Det 
föreligger således en presumtion om att bevisningen ska tas upp när en part 
begär det. En omständighet som kan bryta presumtionen är om försvarets 
möjlighet till ett motförhör är begränsat.215 
 
Inför det att ett förhör ska hållas innan huvudförhandling bör den part som 
begär att bevisningen tas upp kunna presentera ett tydligt bevistema avseende 
förhöret. Om det är på åklagarens begäran bör en gärningsbeskrivning 
presenteras, om utredningen har kommit så långt att det är möjligt. 
Bevistemat och gärningsbeskrivningen har betydelse för motpartens 
möjligheter att förbereda sitt försvar och sina förhörsfrågor. Utredningen 
anger därmed att den tilltalades rättigheter ska tillgodoses. Skulle det vara så 
att en gärningsbeskrivning inte presenteras, eller försvaret på annat sätt inte 
får ställa alla relevanta frågor vid bevisupptagningen, ska försvaret ges en 
möjlighet till att ställa kompletterande frågor vid huvudförhandlingen.216 
 
 
 
 

 
212 SOU 2017:98, s. 198. 
213 SOU 2017:98, s. 199.  
214 SOU 2017:98, s. 201–202.  
215 SOU 2017:98, s. 204.  
216 SOU 2017:98, s. 205.  
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6.1.2.2 Att åberopa berättelser som lämnats utom rätta 
som bevis  
Den andra bevisreformen i förslaget möjliggör att ljud- och bildupptagningar 
av berättelser som lämnats inför åklagare, polis eller annars utom rätta bör få 
åberopas som bevis vid en huvudförhandling om det inte är olämpligt med 
hänsyn till sakens prövning.217 
 
Förundersökningen syftar till att dels utreda vem som kan ha begått brottet 
och dels bereda målet så att koncentrationsprincipen kan upprätthållas. 
Förundersökningens arbete är huvudsakligen utredande. Att hålla förhör 
under förundersökningen syftar således till att vidare kunna utreda brottet och 
inte till att säkra muntlig bevisning. Den som hörs under förundersökningen 
ska normalt kallas till huvudförhandlingen får att höras igen, dennes 
berättelse kan inte läsas upp eftersom det inte uppfyller processens 
grundläggande krav om omedelbarhet och muntlighet. En annan anledning 
till varför förhören från förundersökningen inte kan föras in i 
huvudförhandlingen utan vidare är att det inte ställs tillräckligt höga krav på 
rättssäkerheten när förhör äger rum i förundersökningsstadiet.218  
 
Idag tillåts, i vissa fall, ljud- och bildupptagna berättelser som lämnats utom 
rätta som bevis. 

1. Om det är särskilt föreskrivet. 
2. Om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller 

utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten.  
3. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller 

olägenheter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling ska antas 
medföra, vad som kan antas stå att vinna med ett sådant förhör, 
berättelsens betydelse och övriga omständigheter.  

4. Om personens berättelse vid förhöret under huvudförhandlingen 
avviker från vad hen tidigare har berättat, när personen meddelar att 
hen inte vill eller kan yttra sig. 

 
Skälen som talar för att utvidga möjligheterna för när förhör från 
förundersökningen kan tas upp som bevis under huvudförhandlingen grundar 
sig på effektivitet. Om vittnets berättelse från förundersökningen kan 
användas som bevisning vid huvudförhandlingen behöver vittnet inte inställa 
sig under rättegången. Förslaget innebär att domstolens resurser används mer 
effektivt när de slipper kalla, delge och hantera eventuell utevaro. Vid 
kompletterande frågor till förhörspersonen kan de tas per telefon.219 

 
217 SOU 2017:98, s. 235.  
218 SOU 2017:98, s. 223.  
219 SOU 2017:98, s. 237.  
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Att berättelser från förundersökningen ska kunna användas som bevisning 
medför även att bevisningen blir mer tillförlitlig eftersom den lämnas kort 
inpå det att brottet begåtts. Förslaget anses även kunna bidra till att pressen 
på förhörspersonerna minskar och att färre personer vill ändra eller ta tillbaka 
sina lämnade uppgifter. Flertalet av de skäl som beaktats i ovannämnda 
förslag är återkommande även i detta.220 
 
Kritik som har framförts mot förslaget har varit att domstolarnas roll i 
processen förändras. Det finns en risk med att domstolarnas uppgift avseende 
bevisningen enbart blir att ta mot och värdera den bevisningen som 
presenteras. Det innebär att åklagare och polis får ett stort inflytande över 
processmaterialet. Utgångspunkten är däremot fortfarande att det hamnar på 
domstolen att avgöra om beviset får läggas fram i den förslagna formen, 
domstolen har fortsatt uppgiften av att värdera bevisningen.221 
 
En stor del av kritiken som riktats mot förslaget har att göra med rättssäkerhet. 
Utredningen erkänner att kritiken är legitim, men anger att förhörstekniken 
och formerna för förhör under förundersökningen har utvecklats så pass 
mycket att berättelserna ändå ska kunna åberopas. I det enskilda fallet kan 
domstolen bedöma om bevisningen är olämplig.222 
 
Utgångspunkten är att förhör som tagits upp utom rätta ska kunna åberopas 
som bevis så länge det inte finns några betydande processuella nackdelar med 
detta. Friheten och flexibiliteten ska vara stor. En processuell nackdel som 
kan vara relevant i sammanhanget är om en förhörsperson har hörts ett antal 
gånger om samma bevistema. En uppspelning av de förhören får anses 
motverka rättegångens koncentration. Av stor vikt är också den tilltalades rätt 
att försvara sig och därmed rätten att få hålla motförhör.  

6.2 Anonyma vittnen 

Anonyma vittnen har under en längre period varit ett stort debatterat ämne. 
Idag tillåts användandet av anonyma vittnen i några europeiska länder och 
Europadomstolen öppnar upp för möjligheten att låta vittnen hemlighålla sin 
identitet.223 Idag är anonyma vittnen inte tillåtna i den svenska rättsordningen.  
 
Just nu (våren 2021) pågår en utredning på uppdrag av Justitiedepartementet, 
avseende bland annat införandet av en möjlighet att vittna anonymt.224 

 
220 SOU 2017:98, s. 238.  
221 SOU 2017:98, s. 239. 
222 SOU 2017:98, s. 240.  
223 Motion 2014/15:1397.  
224 Dir. 2019:85. 



 57 

Eftersom utredningen inte blir klar innan det att uppsatsen ska färdigställas 
får avsnittet istället baseras på tidigare utredningar kring anonyma vittnen i 
nationell kontext. Särskilt fokus läggs på vilken eller vilka anledningar som 
medförde att förslaget inte fick genomslag i praktiken. 

6.2.1 Bakgrund 

Kommittédirektivet som anger att utredning om anonyma vittnen ska inledas 
har anfört att gängkriminellt våld med dödlig utgång har ökat och likaså annan 
brottslighet i sammanhanget. Mot bakgrund av det beslutas om att ett flertal 
åtgärder ska utredas för att öka lagföringen. I direktivet finner vi att både 
införandet av kronvittnen och anonyma vittnen ska utredas. Det konstateras 
att införandet av anonyma vittnen har varit föremål för flertalet utredningar 
men att det nu finns anledning att utreda det igen.225 

6.2.2 Utredningar 

I utredningen Våld och brottsoffer undersöktes frågan om anonyma 
berättelser eller vittnesmål. Enligt det presenterade förslaget skulle vittnets 
identitet hållas hemlig för den tilltalade i målet och för allmänheten, men 
försvararen skulle få tillgång till vittnets identitet. Försvararen skulle därmed 
förhöra vittnet vid personlig inställelse.226 Vid Våldskommissionens 
överväganden konstaterades att angrepp mot vittnen eller parter är att anses 
vara angrepp mot samhället, rättsordningen vill därmed ställa upp ett starkt 
skydd för vittnen. Vidare konstaterades att det fanns en allmän uppfattning 
om att vittnen utsätts för hot och repressalier, men att någon undersökning 
kring hur vanligt det faktiskt är inte hade genomförts. Mot bakgrund av att 
man inte kunde uppsatta hur vanligt förekommande fenomenet var kunde man 
inte heller ange vilka åtgärder som krävdes. Utredningen landade i slutsatsen 
att förslaget fick anses vara för långtgående.227 
 
Brottsofferutredningen som presenterades 1998 undersökte frågan om 
anonyma vittnesmål men kom aldrig att lämna något förslag kring saken. Den 
största anledningen till detta torde vara utredningens slutsatser kring 
försvararrollen vid förhör med anonyma vittnen. För att kunna genomföra ett 
förhör med ett anonymt vittne kan det vara så att försvararen får kännedom 
om vittnets anonymitet, vilket leder till en knepig situation i förhållandet till 
klienten. Utredningen ifrågasatte även om försvararen kunde göra ett bra jobb 
när den visste identiteten på vittnet men inte kunde avslöja det.228 

 
225 Dir. 2019:85, s. 1 och 7–8.  
226 SOU 1990:92, s. 11.  
227 SOU 1990:92, s. 172 f.  
228 SOU 1998:40, s. 309 f.  
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I SOU 2003:74, Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, 
föreslogs att personer som fungerar som informatörer åt brottsbekämpande 
verksamhet skulle ha möjlighet att hemlighålla identiteten och uppgifter 
hänförliga till identiteten. Förslaget innebar vidare att uppgifter från en sådan 
informatör mycket sällan skulle åberopas i rätten som bevisning. Enligt 
utredningen skulle åklagaren i mycket sällsynta fall kunna åberopa uppgifter 
från informatören. Bevisning skulle istället hämtas från den vidare 
utredningsverksamheten som har kunnat äga rum tack vare informatörens 
uppgifter.229  
 
Förslaget grundar sig inte på tanken om anonyma vittnen på det sätt som andra 
utredningar har gjort, utan tar istället sikte på att skydda de personer som kan 
tänkas lämna information till polisen och att polisen sedan själva bygger 
vidare på den informationen. 
 
Utredningen Ett nationellt program om personssäkerhet tillkom 2004 och 
hade som syfte att utforma ett skyddsprogram för bland annat bevispersoner. 
I utredningen ingick att undersöka en rad olika åtgärder som skulle förhindra 
att en förhörsperson, vid ett senare tillfälle, ändrar eller tar tillbaka sin 
berättelse. En av åtgärderna som diskuteras var möjligheten att låta 
förhörspersoner höras anonymt.230 
 
Det starkaste argumentet som talar för ett införande av anonyma vittnen i 
svensk rätt grundar sig i att ett vittne inte ska tvingas fullgöra sin plikt att 
vittna när det föreligger ett allvarligt hot mot personen i frågas liv eller hälsa. 
Det starkaste argumentet som talar mot ett införande av anonyma vittnen i 
svensk rätt grundar sig i principen om parts rätt till insyn. Utan identiteten på 
vittnet som ska höras, kan inte den tilltalade ställa frågor som synliggör 
vittnets förutfattade meningar, dennes förhållande till vittnet eller andra 
omständigheter som kan bidra till en styrkt eller försvagad tillförlitlighet.231 
 
Att tillåta anonyma vittnen medför givetvis en del konsekvenser och innebär 
en stor förändring av det svenska rättssystemet. Frågan är om förändringen är 
värt det i förhållande till konsekvenserna. Utredningen från 2004, Ett 
nationellt program om personssäkerhet, ifrågasätter om införandet av 
anonyma vittnen kommer att medföra en större skillnad i praktiken.  
 
Majoriteten av de förhörspersoner som får utså allvarliga hot är själva ofta 
medtilltalade, varför anonymitet skulle få liten betydelse för säkerheten. 
Anonymitet mellan parterna i målet, exempelvis gentemot målsäganden eller 

 
229 SOU 2003:74, s. 185 f.  
230 SOU 2004:1, s. 203. 
231 SOU 2004:1, s. 209–210. 
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medtilltalad, fick anses ha en mycket liten praktisk betydelse. Den tilltalade 
borde i en sådan situation redan känna till de andra parterna i målet. 
Utredningen landar således i slutsatsen att det borde undersökas om det finns 
alternativa tillvägagångssätt för att skydda bevispersoner.232 

6.3 Delanalys  

Det är viktigt att tillägga att de diskussioner som nu pågår om förändringar i 
straffprocessen inte utgör lagförslag, i alla fall inte ännu. Det kan däremot 
antas att dessa diskussioner kommer att medföra någon typ av förändring av 
straffprocessen. Denna utgångspunkt beror på att förslagen inte har mött 
särskilt stort motstånd och att majoriteten av förslagen är av samma natur. Det 
ska däremot poängteras att förändringarna inte nödvändigtvis genomförs eller 
möjligtvis att de enbart genomförs delvis. Samhällsdebatten talar dock emot 
detta. 
 
I det följande ska ovan nämnda bevisreformer analyseras utifrån vilken 
påverkan de får på avvägningen mellan en effektiv brottsbekämpning och 
materiell rättssäkerhet. I analysen tas utgångspunkt i att förslagen får fullt 
gehör och implementeras fullt ut. Fokus kommer att läggas vid vilket resultat 
eller vilka konsekvenser förslaget har för avsikt att åstadkomma.  
 
De ovan nämnda utredningarna är aktuella just nu (våren 2021) och oerhört 
omdebatterade i media. Vad gäller anonyma vittnen presenterades den senaste 
utredningen 2004. I maj 2021 väntas en ny utredning. Mot bakgrund av att 
föregående utredningar om anonyma vittnen har baserats på liknande skäl 
görs en sammanvägd bedömning att den nya utredningen förmodligen 
kommer att presentera ett liknande resonemang. Hur förslaget om införandet 
av anonyma vittnen kommer se ut rent lagtekniskt, exempelvis i vilka 
situationer och till vilken gräns det ska vara tillåtet, kan det däremot bara 
spekuleras kring. 

6.3.1 Tidiga förhör 

Den ovan föreslagna bevisreformen är tvådelad, det rör sig dels om en utökad 
möjlighet att ta upp bevisning i domstol före huvudförhandling och dels om 
en utökad möjlighet att åberopa berättelser lämnade utom rätta som bevis. 
Utredningens presenterade förändringar innebär inte i strikt mening att 
omedelbarhetsprincipen slopas, men förslagen medför förändringar kring 
bevisupptagningen och därmed även förändringar kring rättssystemets 
grundläggande principer om omedelbarhet, muntlighet och koncentration.  

 
232 SOU 2004:1, s. 210.  
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De båda förslagen syftar huvudsakligen till att minska pressen och otillbörlig 
påverkan hos vittnen, öka antalet materiellt riktiga domar med tillförlitlig 
bevisning samt minska antalet häktade personer. Till viss mån betonas även 
att förslagen innebär en ökad effektivitet i brottmålsprocessen, även fast det 
underförstått genomsyrar hela förslaget.  
 
Tidiga förhör har ansetts vara den mest tillförlitliga muntliga bevisningen. 
Rättssäkerhetsmodellen bygger i grund och botten på att den materiella 
sanningen är viktig för att minimera antalet oskyldiga som döms. Tillförlitlig 
bevisning är av stor vikt för en sådan utgång.  
 
Ett införande av en eller båda bevisreformerna innebär att domstolarnas roll 
och förundersökningens syfte kommer att förändras. I förhållande till 
förslaget om att använda berättelser som bevis som har lämnats utom rätta 
innebär det att förundersökningen får en ny funktion, bevisupptagning. 
Förundersökningens syfte i bevishänseende är att bereda målet på så sätt att 
all bevisning kan läggas fram i ett och samma sammanhang, till följd av 
koncentrationsprincipen. Förundersökningens syfte är inte att ta upp 
bevisning. På motsvarande vis ingår det i domstolarnas verksamhet att ta upp 
bevisning och att värdera den. I förhållande till förslaget om att utöka 
möjligheterna att ta upp bevisning utom huvudförhandling kan man återigen 
ifrågasätta om detta ingår i förundersökningens uppgifter att bereda målet. Ett 
stort problem i det här ligger i det att domstolens objektivitet minskar. När 
domstolen blir involverade i bevisupptagningen innan huvudförhandling kan 
det finnas en risk att objektiviteten äventyras. Att en sådan risk finns kan 
medföra att rätten till en rättvis rättegång inte kan tillgodoses. När 
bevisningen enbart presenteras för domstolen försvinner dennes möjlighet till 
materiell processledning.  
 
Att domstolarnas objektivitet minskar medför att processen blir något mer 
formlös och informell, det skapas gråzoner. Att processen blir informell är 
tydligast i förslaget om att åberopa berättelser som givits utom rätta som 
bevisning. Trots det att berättelserna ska spelas in med ljud och bild, vilket 
ska göra förfarandet mer formellt, präglas ändå förfarandet av en informell 
stämning, exempelvis avlägger en förhörsperson i det här stadiet inte någon 
vittnesed trots det att berättelsen senare kan användas som bevis. En 
inspelning med ljud och bild avslöjar inte alla de faktorer som kan finnas 
runtomkring, exempelvis om förhörsledaren ställt ledande frågor innan det att 
inspelningen börjar. Enligt brottsbekämpningsmodellen leder informella 
beslut i straffprocessen till att skuldpresumtionen aktualiseras, vilket innebär 
att vi tidigt i processen sållar bort de som är sannolikt oskyldiga och går vidare 
med en utgångspunkt om att resterande är sannolikt skyldiga. Ett sådant 



 61 

förfarande är önskvärt enligt brottsbekämpningsmodellen. Informellt 
handlande kan inte vara tillåtet i situationer då sådana beslut medför att staten 
kan använda sitt främst maktmedel, straff. Förfarandet talar emot 
rättssäkerhetsmodellen eftersom den istället menar att processen ska stå på en 
formell grund.  
 
Det faktum att förslaget förespråkar en mer effektiv process genom att 
vittnesförhör eller andra förhör bara ska behöva hållas en gång eller ett 
begränsat antal gånger talar för att brottsbekämpningsmodellen blir aktuell. 
Modellen menar att steg i processen som inte innebär framgång för 
lagföringen är att anse som onödiga. Att kalla förhörspersoner på ytterligare 
förhör när de redan lämnat en berättelse som passar gärningsbeskrivningen 
kan utgöra ett sådant onödigt steg. Det kan däremot tänkas att ett sådant steg 
inte är onödigt för den tilltalade, då en förhörsperson kanske minns mer nästa 
gång förhör hålls eller att den mindes fel första gången den hördes. Även i de 
fall man avfärdar ett vittne i ett tidigt skede på grund av att deras berättelse 
inte leder någonstans innebär en risk för rättssäkerheten. Förslagen talar, i 
denna del, för brottsbekämpningsmodellen.  
 
Ett förfarande med tidiga förhör på det sätt som det är föreslaget hjälper de 
brottsbekämpande myndigheterna med att bygga ett åtal. När förhör har 
lämnats kan åklagare bygga sitt åtal på de muntliga förhören eftersom de 
kommer att presenteras i samma skick för domstolen. Rättssäkerhetsmodellen 
eftersträvar att effektiviteten bromsas ner och beskriver att maximal 
effektivitet leder till maximal tyranni. Den genväg som åklagaren kan ta, 
genom att smalna av utredningen tidigt, är positiv ur effektivitetshänseende 
men kan vara negativ ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
 
En fördel med förslaget är att det ska minska antalet häktade eftersom 
kollusionsfaran minskar avsevärt efter det att ett vittne eller annan 
förhörsperson har lämnat sitt vittnesmål.  
 
Förslaget anger att den personliga inställelsen för en förhörsperson ska kunna 
ersättas av tekniska hjälpmedel. Vid utformandet av nu gällande 
rättegångsbalk uttalades att den personliga inställelsen var av stort värde för 
bevisvärderingen. Att det numera finns stora möjligheter att dokumentera och 
presentera förhör med ljud och bild gör att domstolen kan se på vilket sätt 
vittnet har lämnat sin utsaga, utan att vittnet närvarar i salen. Den personliga 
inställelsen kanske inte längre är det bästa bevismedlet. Uppspelningen av 
förinspelade förhör med ljud och bild väcker däremot nästa fråga, nämligen 
möjligheterna till motförhör och följdfrågor.  
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Förslagen kan gynna koncentrationsprincipen och effektivisera 
huvudförhandlingarna. Om bevisningen redan är ”klar” kan den presenteras 
oberoende av den mänskliga faktorn, vilket innebär att vittnen som inte dyker 
upp eller är försenade inte längre blir ett problem. Jag är däremot tveksam till 
att förslagen kommer bidra till kortare och mer tidseffektiva 
huvudförhandlingar i verkligheten. För det fall en part vill ställa motfrågor 
till ett vittne eller annan förhörsperson som inte är där, inte är kallad eller 
delgiven, kan det tänkas att huvudförhandlingar måste ställas in, sättas på 
paus eller fortsätta en annan dag. Detsamma gäller för de situationer då 
inställningen ändras under huvudförhandlingen eller nya omständigheter 
dyker upp, då kan det i många fall finnas ett värde i att höra bevispersoner 
ytterligare en gång. Om de inte är närvarande kan det rätt snabbt bli 
komplicerat.  
 
Försvararen bör medverka vid det tillfället då bevisningen tas upp av 
domstolen under förundersökningen respektive vid det tillfälle då en 
förhörsperson lämnar sin berättelse utom rätta till polis eller åklagare. Inför 
ett sådant tillfälle krävs att försvararen får information om 
gärningsbeskrivningen samt förhörspersonens bevistema. Om så inte sker blir 
det svårt för försvararen att förbereda sig, vilket innebär betydande 
konsekvenser för den tilltalade. Trots att försvararen har medverkat vid det 
tillfälle då förhörspersonen har lämnat sin berättelse finns det en avsevärd risk 
att behovet av följdfrågor uppkommer vid ett senare tillfälle, exempelvis när 
nya omständigheter läggs till i utredningen. Som ovan nämnt kan ett sådant 
förfarande motarbeta koncentrationsprincipen och det motarbetar även rätten 
för den tilltalade att hålla motförhör. När det rör sig om förhör vid olika 
tillfällen, olika platser och i olika format finns det en risk att den tilltalades 
rätt till att hålla motförhör förbises.  
 
Till det här ska tilläggas att det kan antas bli vanligt att kompletterande förhör 
begärs. När förhören hålls tidigt i utredningen finns det en risk att 
förhörspersonen lämnar osammanhängande eller ofullständiga uppgifter. 
Parterna, som inte heller har hela bilden framför sig, vet inte vilka frågor de 
ska ställa för att få ut den information som de behöver.  
 
Att försvararen får tillträde till de tillfällen då en förhörsperson ska höras, 
antingen inför domstol under förundersökningen eller inför åklagare eller 
polis, stämmer överens med principen om parternas likställdhet, rätten att 
hålla förhör och även rätten till insyn. Åklagaren och den tilltalade ska ha lika 
rätt att ta del av det material som förekommer och ha lika rätt att hålla förhör. 
Om det däremot är så att försvararen inte tillgodoses en gärningsbeskrivning 
innan förhöret kan inte någon av principerna anses vara skyddade.  
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Om försvararen inte tillgodoses det här materialet innan det att ett förhör ska 
äga rum får de centrala rättigheterna anses vara åsidosatta, som ovan nämnt. 
I förlängningen innebär detta att vi lämnar den ackusatoriska principen, 
någonting som tydligt representerar rättssäkerhetsmodellen. Den 
ackusatoriska principen bygger på att två likställda parter har samma 
möjligheter i processen, exempelvis att bemöta den bevisning som läggs fram. 
I förevarande situation ges försvararen tillfälle att förhöra vittnet, men dock 
inte under optimala omständigheter. Rätten till att hålla motförhör må vara 
tillgodosedd, men däremot inte den ackusatoriska principen.  
 
Rätten för den tilltalade att hålla motförhör är en central rättighet som inte 
riktigt får plats i den här ekvationen. Förslagen syftar till att göra 
brottmålsprocessen mer effektiv och rätten för den tilltalade att hålla 
motförhör motarbetar den effektivitetstanken, den sätter käppar i hjulet. 
 
Parternas likställdhet och det kontradiktoriska förfarandet innebär att parterna 
i processen ges lika möjligheter i processen. Om bevisupptagningen inte 
längre förefaller domstolen, utan istället hamnar hos åklagaren innebär det att 
principerna sätts åt sidan. Som ovan nämnt har åklagaren, redan idag, oerhört 
mycket mer resurser än den tilltalade i processen. Det medför att vi måste 
konstruera hinder som medför en viss balans mellan parterna. Förslaget om 
tidiga förhör innebär att vi bryter ner de hindren och tydliggör obalansen.  

6.3.2 Anonyma vittnen 

Vi vet inte ännu vad utredningen om anonyma vittnen kommer att utmynna i. 
En rimlig gissning är däremot att den kommer vara lik de tidigare utredningar 
som vi har sett på området, mot bakgrund av att de tidigare utredningarna 
varit lika varandra. Den största förändringen som jag, för tillfället, kan tänka 
mig är att utredningen ställer sig om än mer positivt till en förändring.  
 
Anledningen till att anonyma vittnen överhuvudtaget diskuteras är att man 
vill minska rädslan och oron för vittnen som riskerar att utsättas för våld, hot 
eller repressalier. Det ska i sin tur leda till att fler personer vågar vittna, vilket 
ska kunna lägga grunden till att fler personer kan lagföras. Som ovan nämnt 
är den muntliga bevisningen oftast den viktigaste och det är därför av stor vikt 
att den kan presenteras och användas som bevisning under en 
huvudförhandling.  
 
De tidigare presenterade förslagen har inte fått genomslagskraft, 
huvudsakligen mot bakgrund av de inte kan tillgodose rättssäkerheten på 
önskat vis. Flertalet av de allmänna rättigheter som följer av artikel 6.1 
Europakonventionen innebär att den tilltalade får full insyn i den 
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gärningsbeskrivning, den bevisning och den dom som åläggs honom. Det 
följer bland annat av principen om parternas likställdhet, av rätten till insyn 
och av rätten att hålla förhör.  
 
I några av de tidigare utredningarna har det presenterats ett förslag som 
inneburit att försvararen få ta del av identiteten på det anonyma vittnet och att 
den ska få hålla ett förhör med vittnet, där vittnet inställer sig personligen. Ett 
sådant förfarande skapar däremot flertalet problem för rättssäkerheten och 
även för försvararen i fråga.  
 
Förutom det faktum att försvararens lojalitetsplikt mot sin klient allvarligt 
äventyras så riskerar förslaget medföra att försvararens egen säkerhet sättas 
på spel. För det fall försvararen får information om vittnets identitet finns en 
stor risk att den tilltalade, någon medtilltalad eller närstående vill få ut den 
informationen från försvararen. I värsta fall kan det vara så att försvararen 
utsätts för våld, hot eller repressalier. Bevisningen må vara säkrad och fler 
personer må kunna lagföras, men på bekostnad av advokatkåren.  
 
Att försvararen sitter på kunskap om vittnets identitet medför även 
konsekvenser i förhållande till den tilltalades rätt att hålla förhör. Försvararen 
får närvara vid förhör med det anonyma vittnet och får då även möjlighet att 
ställa frågor till denne. Eftersom den tilltalade inte kan berätta för sin advokat 
om vilken relation den har till vittnet går man miste om ett stort antal frågor 
som hade kunnat bidra till att fastställa om vittnet är trovärdigt eller ej. Det 
finns också en risk att inte hela historien kommer fram om vittnet inte kan 
svara på frågor som röjer dennes identitet. Även om det bara är försvararen 
som ska ha information om vittnets identitet så måste den tilltalade få ta del 
av vittnesmålet i efterhand för att kunna läsa ut på vilken grund han blivit 
friad eller dömd. Då kan inte skyddade uppgifter läggas honom till last.  
 
Att den tilltalade inte kan lämna information till sin försvarare om en 
eventuell relation till vittnet minimerar chansen för den tilltalade att göra 
invändningar. Brottsbekämpningsmodellen kännetecknas av denna definitiva 
karaktär där invändningar och protester minimeras.  
 
Utöver att det finns en risk för att en fullständig bild inte kan förmedlas genom 
ett anonymt vittne finns det även en stor risk i att försvararen inte kan bedriva 
ett effektivt försvar i en sådan här situation. Försvararens roll är att tillgodose 
sin klients intressen, när denne åläggs den tystnadsplikt som föreslås i en 
fråga som rör klienten faller det sig naturligt att försvararen inte kommer 
kunna arbeta effektivt eller tillgodose sin klients intressen fullt ut.  
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Att man ger försvarsadvokaten tillträde till förhör med anonyma vittnen ser 
jag som ett försök att hålla sig fast vid rätten för den tilltalade att hålla förhör, 
vilket i och för sig är positivt. Trots det kan förslaget ändå inte anses 
tillgodose den tilltalades centrala rättigheter. Alternativet, som innebär att 
vittnets identitet inte avslöjas för försvararen, medför att försvararen inte kan 
delta vid ett förhör där vittnet infinner sig personligen och det går därmed inte 
heller att hålla motförhör. Principen om parternas likställdhet och rätten för 
den tilltalade att hålla förhör går således helt förlorade. Detta leder till att 
processen inte längre bli ackusatorisk och vi lämnar rättssäkerhetsmodellen 
och går mot brottsbekämpningsmodellen.  
 
En annan tanke som väcks hos mig vid analys av utredningarna är vilka 
vittnen som ska tillåtas vara anonyma, om det ska ske en enskild prövning i 
varje fall eller om anonymiteten är kopplad till vilken typ av brott det är fråga 
om. Respektive alternativ ger upphov till olika konsekvenser. Att en prövning 
ska göras i varje enskilt fall kan tänkas leda till att det krävs mer resurser hos 
det organ som ska fatta beslutet, vilket torde vara domstolen. Om det är 
åklagaren som avgör frågan blir principen om parternas likställdhet 
snedvriden. Om anonymiteten istället är kopplad till vilken typ av brottslighet 
det är fråga om blir problemet var gränsdragningen sker. Sannolikt blir det 
den mest allvarliga brottsligheten som inledningsvis tillåter anonyma vittnen. 
Detta mot bakgrund av att det är störst risk att vittnen i sådana mål utsätts för 
våld, hot eller repressalier. Det är också i dessa fall den tilltalade riskerar de 
mest stränga straffen. Att tillåta anonyma vittnen, som inte är rättssäkra i sig, 
i mål där den tilltalade riskerar att dömas till hårda straff kan inte anses vare 
sig rättssäkert eller önskvärt.  

6.3.3 Övergripande om straffrättens funktion 

Brottsbekämpnings- och rättssäkerhetsmodellen har tidigare beskrivits som 
rullband. En misstänkt placeras på rullbandet och tas sedan igenom processen, 
blir tilltalad och sedan fälld. Brottsbekämpningsmodellens band rullar snabbt, 
den misstänkte ska hastigt tas igenom alla steg och fällas. 
Rättssäkerhetsmodellens band är lite långsammare, men ännu viktigare; det 
kantas av hinder. Rättssäkerhetsmodellen ställer upp hinder längst vägen i 
form av rättigheter för den tilltalade, exempelvis genom att den tilltalade har 
rätt till insyn och rätt till att hålla motförhör. Sådana rättigheter bromsar ner 
bandet och kan knuffa av den misstänkte eller den tilltalade från bandet.  
 
De ovan presenterade offentliga utredningarna och de förslag som de ställer 
upp riskerar att fälla många av de hinder som vi idag har på 
rättssäkerhetsmodellens band. Som ovan konstaterats präglas det svenska 
rättssystemets grundprinciper och processuella regler av rättssäkerhet. De 
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förslag som presenteras är omfattande och vill förändra många av de principer 
som vi länge har kallat för grundläggande. En implementering av förslagen i 
svensk rätt innebär att vi lämnar de grunder som rättegångsbalken är byggd 
på, i huvudsak principen om omedelbarhet och bevisomedelbarhet.  
 
Förslagen som har ställts upp är däremot inte uttryckligen lagstridiga enligt 
Europadomstolens praxis. Europadomstolen har till exempel tillåtit anonyma 
vittnesmål, men de har även uttalat att det inte är tillåtet att åsidosätta 
kontradiktionsprincipen med hänsyn till effektivitetsskäl. Det går att 
spekulera kring om ett åsidosättande av kontradiktionsprincipen på annan 
grund hade varit tillåtet. Säkerhet för vittnen eller fler materiellt riktiga domar 
kan vara en godtagbar anledning, men som i praktiken kan innebär ökad 
effektivitet.   
 
Vid en sammanvägd bedömning av förslagen kan det konstateras att de 
förespråkar en ordning som hänför sig till brottsbekämpningsmodellens 
ledord om effektivitet genom beslut av definitiv karaktär, på en informell 
grund med rutin och enhetlighet. Brottsbekämpningsmodellen erkänner fel 
men accepterar dessa så länge det inte motarbetar modellens övergripande 
mål, vilket är att lagföra brott.  
 
Tillämpar vi den formella rättssäkerheten på de föreslagna reformerna så kan 
de mycket väl anses vara rättssäkra samtidigt som de är effektiva, utan att vi 
behöver öka resurserna. Den formella rättssäkerheten bygger på att det finns 
klara och tydliga regler, som är tillgängliga för allmänheten och att 
allmänheten kan lita på innehållet i reglerna. Om förslagen implementeras i 
svensk rätt får de anses kunna uppfylla alla tre kriterierna för förutsebarhet 
och således även för formell rättssäkerhet. Den materiella rättssäkerheten 
innebär istället att förutsebarheten som den formella rättssäkerheten ställer 
upp sammanfogas med etiska värden såsom mänskliga rättigheter. Förslagen 
i utredningarna kan inte anses vara förenliga med den materiella 
rättssäkerheten, eftersom vi ovan har konstaterat att förslagen sker på 
bekostnad av de mänskliga rättigheter som den tilltalade har.   
 
Om man bortser från de olika ledord som representerar respektive modell och 
enbart ser till det övergripande målet med modellerna kan följande 
konstateras. Brottsbekämpningsmodellen förespråkar ett system där antalet 
felaktigt friade domar minimeras. Rättssäkerhetsmodellen förespråkar ett 
system där antalet felaktigt fällande domar minimeras. Utredningarnas 
förslag presenterar inte uttryckligen tanken om att antalet felaktigt friande 
domar ska minimeras, men målet om att effektivisera processen och kunna 
lagföra fler leder till den slutsatsen.  
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Effektivitet, i sig, är inte något negativt utan är eftersträvat även för den 
tilltalade, speciellt för den som är frihetsberövad. Att handläggningen och 
utredningen effektiviseras är väsentligt för alla inblandade aktörer, men 
effektiviteten ska inte trappas upp på bekostnad av den tilltalade. För att 
kunna öka effektiviteten utan att rubba rättssäkerheten krävs att de utredande 
och dömande verksamheterna får ökade resurser, i annat fall måste den ena 
faktorn lida på bekostnad av den andra. Det räcker således inte med att vi 
försöker justera detaljerna i nuvarande system, ett sådant förfarande kan leda 
till betydande konsekvenser för individen.  
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7 Avslutande ord  

Uppsatsen har syftat till att besvara följande frågeställningar:  
• Hur tungt väger den tilltalades centrala rättigheter i avvägningen 

mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet?  
• Vad innebär de nu aktuella förslagen för avvägningen mellan effektiv 

brottsbekämpning och rättssäkerhet?  
 
Den tilltalade åtnjuter en rad olika rättigheter, i uppsatsen har redogjorts för 
principen om parternas likställdhet, kontradiktionsprincipen, rätten till insyn 
och rätten att hålla förhör. Den tilltalade åtnjuter givetvis fler rättigheter än 
så, exempelvis rätten till tystnad eller rätten att inte belasta sig själv, men de 
rättigheter som behandlats inom ramen för den här uppsatsen är de mest 
övergripande och centrala. Det är viktigt att tillägga att brottmålsprocessen är 
en process, men att den i huvudsak består av två delar: förundersökning och 
huvudförhandling. Det innebär att åtgärder som vidtas för att förstärka 
rättssäkerheten eller effektiviteten i förundersökningen sannolikt kommer att 
påverka huvudförhandling och tvärtom. Trots att uppsatsen har fokuserat på 
den tilltalades rättigheter så innebär inte det att den misstänktes rättigheter 
inte påverkas på liknande vis.  
 
Rättigheterna som återfinns i Europakonventionen, regeringsformen och 
rättegångsbalken konstituerar tillsammans ett starkt skydd för den tilltalade. 
Rättigheterna utjämnar den maktobalans som finns mellan den tilltalade och 
åklagaren och ser därmed till att den tilltalade har en god chans att lägga fram 
sitt försvar. Rättigheterna bromsar effektiviteten och konkretiserar den 
ackusatoriska processen, vilket kännetecknar rättssäkerhetsmodellen. Det kan 
därmed konstaterats att den tilltalades centrala rättigheter väger tungt i 
avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och rättssäkerhet.  
 
De förslag som diskuteras i samhällsdebatten och som har presenterats genom 
offentliga utredningar innebär en stor förändring av processrätten så som vi 
känner till den idag, om de skulle implementeras. Förändring är ibland 
nödvändigt och det finns till viss mån befogade anledningar att försöka 
modernisera den lagstiftning som utarbetades under första halvan av 1900-
talet, speciellt med tanke på den teknikutveckling som vi har sett sedan dess. 
Förslagen innebär däremot att rättssäkerheten äventyras när effektiviteten 
ökar, vilket gör att straffprocessens samhällsfunktion skiftar från rättssäkerhet 
till brottsbekämpning. De nu aktuella förslagen innebär att effektiv 
brottsbekämpning väger tyngre i förhållande till rättssäkerheten. Effektiv 
brottsbekämpning innebär inte nödvändigtvis något negativt, det finns ett 
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visst intresse hos alla parter att processen från anmälan till lagföring inte drar 
ut på tiden. Detsamma gäller för rättssäkerheten. Rättssäkerheten är inte en 
sköld för den tilltalade, utan det ligger i samhällets intresse att enbart lagföra 
skyldiga personer. Detta medför att varken den ena eller den andra modellen 
är rätt eller fel. Vilken modell som förespråkas ligger i betraktarens ögon, i 
dennes syn på rättssystemets funktion. Det utmynnar i en, huvudsakligen, 
politisk diskussion och politik är inte något jag tänker ägna mig åt här.  
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