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 I 

 

Sammanfattning 

Regelverket för vittnesförhör utformades under 1940-talet och förutsättningarna har sedan dess 

förändrats i övrigt. Regelverket ser idag ut så att förhöret leds av parterna och frågor ställs till 

vittnet i enlighet med korsförhörsmodellen, vilken uppställs i 36:17 i RB. Det innebär att den 

som har kallat vittnet under huvud- och återförhör genom neutrala frågor hör vittnet. Motparten 

tillåts under motförhöret pröva berättelsen med hjälp av ledande frågor. Ordningen har 

utformats så att vittnets utsaga ska prövas i sådan utsträckning att det blir tydligt för rätten 

huruvida berättelsen kan anses tillförlitlig eller ej.  

Som verktyg för att åstadkomma sanningsenliga utsagor har lagstiftaren gett parterna möjlighet 

att ställa ledande frågor under motförhöret. Hur de ledande frågorna får ställas är dock inte 

ändamålsenligt utan bör ändras. Främst eftersom de ledande frågorna inte ger sanningsenliga 

svar och således i princip inte kan tillmätas något bevisvärde. Den enda kvarvarande 

anledningen att tillåta ledande frågor är i syfte att påvisa vittnets mottaglighet för påverkan. 

Regelverket bör även förtydliga hur det ska undvikas att ledande frågor ställs, dagens regelverk 

anger nämligen inte hur rätten ska agera gentemot otillåtet ställda ledande frågor. I 

vittnespsykologiskt avseende verkar utvecklingen således ha gått förbi lagstiftaren. 

De frågor som under förhöret är otillbörliga, till exempel eftersom de är förvirrande eller 

uppenbart inte hör till saken, ska avvisas enligt 36:17 5 st. i RB. Regelverket är inte helt tydligt 

och det kunde med hänvisning till exempelvis ett skydd gentemot otrevliga frågor till vittnet 

finnas anledning att skapa ett regelverk som stipulerade fler avvisanden. Regelverket måste 

med hänvisning till art. 6.3.d. i EKMR och den tilltalades rätt att pröva det bevis som uppställs 

gentemot denne konstateras vara ändamålsenligt. Utredningsintresset är nämligen av främsta 

vikt för att rätten ska kunna avgöra huruvida den tilltalade har begått den påstådda handlingen 

och ett omfattande processmaterial är därför att föredra. Den tilltalades skydd är naturligt nog i 

fokus medans något särskilt skydd för vittnet inte verkar finnas. Syftet med regelverkets 

utformning är alltså att erhålla ett så bra bevismedel som möjligt. I det här hänseendet har det 

vagt utformade regelverket fungerat till lagstiftarens fördel eftersom det inneburit att 

bestämmelsen följt samhällsutvecklingen i övrigt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den numera otroligt kända amerikanska O.J. Simpson-rättegången stod den tilltalade åtalad 

för två mord. Bevisningen gentemot honom var överväldigande och försvaret såg därför som 

enda utväg att driva tesen att bevisen hade planterats för att sätta dit den mörkhyade O.J. 

Simpson. Rättegången gjordes till en klassfråga. En möjlig planterare var den rättsplatstekniker 

som varit ensam på fyndplatserna där svårligen bortförklarad bevisning hade funnits. Under 

vittnesförhör med rättsplatsteknikern började försvaret med att fråga om vittnet brukade kalla 

mörkhyade för ”niggers”, om han gjorde det ibland samt om han någonsin hade gjort så. Vittnet 

svarade nekande på alla frågor. Försvaret fick honom till och med att säga att den som sa att 

han använde ordet ljög. Senare förevisade försvaret inför rätten ett videoklipp i vilket 

rättsplatsteknikern berättar skrönor från yrkeslivet och där han upprepade gånger, konsekvent 

och utan faktisk anledning använder ordet ”nigger”.1 Vittnesförhöret är onekligen effektfullt 

och att försvaret kunde visa att vittnet ljög innebar att han inför juryn kunde uppfattas vara 

rasist och därmed benägen att plantera bevis gentemot den tilltalade. Detta fick stor effekt för 

målet som helhet eftersom de fynd som rättsteknikern hade uppfattades ha ett mycket lågt om 

ens något bevisvärde för juryn.2  

Med utgångspunkt i exemplet ovan blir det tydligt hur centralt vittnesförhöret är under den 

ackusatoriska rättegången.3 Processen kan betraktas vara ackusatorisk i och med att det är fråga 

om en ”tvekamp” mellan parterna, det vill säga mellan åklagaren och den tilltalade.4 För att 

pröva sanningshalten av den berättelse som ett vittne ger har lagstiftaren gett parterna 

vittnesförhöret som verktyg.  Det är under vittnesförhöret som det verkliga händelseförloppet 

ämnas förevisas för rätten genom att den som kallat vittnet under huvudförhöret hävdar att 

vittnets utsaga utgör den riktiga medan motparten under motförhöret hävdar att vittnesmålet 

faktiskt inte utgör sanningen. Det kan till och med hävdas att många rättegångar avgörs av 

huruvida ena parten genom vittnesmålet lyckas visa att ett visst händelseförlopp har ägt rum. 

Vittnesförhöret kunde därför betraktas vara det främsta sättet för att visa på det sagda 

händelseförloppet, det vill säga rättegången avgörs av hur framgångsrikt vittnesförhöret är.5 

Vittnesförhöret upptar dessutom ofta en betydande del av tiden för huvudförhandling.6  

Med bakgrund i hur avgörande vittnesförhöret är blir det tydligt att det för att bibehålla en 

effektiv lagföring och beivra brott krävs att vittnen berättar om vad de sett och hört som är av 

intresse för målets utredning. Skulle vittnen inte berätta vad de känner till är det inte möjligt att 

beivra brott i den utsträckning som görs i domstolar idag. Bevisningen som vittnen tillför är 

                                                 
1 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 125 f. och Diesen, Ledande frågor, s. 95 f. 
2 Diesen, Ledande frågor, s. 95 f. 
3 Även om den svenska rättegången i viss mån kan uppfattas innehålla inkvisitoriska drag är det främst fråga om 

en ackusatorisk process, se Lindblom, Progressiv process, s. 215.  
4 Lindblom, Progressiv process, s. 210 f.  
5 Åtminstone Samuelsson hävdar detta, se Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 13 f.  
6 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 82.  
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således av stor relevans för målets utredning och av vikt för rättstryggheten och rättseffektivite-

ten.7 Det är därför av vikt att bevisningen, det vill säga vittnets utsaga, faktiskt överensstämmer 

med vad som i verkligheten har hänt i det aktuella fallet. Centralt blir således att skapa förutsätt-

ningar för en utsaga som så långt som möjligt överensstämmer med det verkliga händelseförlop-

pet. Forskning har dock visat att vittnen inte alltid är särskilt pålitliga för att utröna sanningen.8 

Det kan därför redan nu konstateras att en grundlig prövning av vittnet som bevisning är 

nödvändig innan rätten använder deras utsaga till grund för en dom.  

Lagstiftaren har därför föranstaltat om vissa ramar för vittnesförhörets genomförande. Genom 

dessa ramar föreskrivs både hur frågor får ställas samt att vissa frågor överhuvudtaget inte får 

ställas. De särskilda bestämmelserna om vittnen återfinns i rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 

kapitel 36. Den för framställningen relevanta bestämmelsen vari anges vilka frågor som är 

otillåtna kallas nedan frågeregeln. Den återfinns i 36:17 5 st. i RB och har följande lydelse:  

”Frågor, som genom sitt innehåll, sin form eller sättet för deras framställande inbjuder till visst 

svar, får inte ställas annat än om det vid förhör enligt andra stycket behövs för att undersöka i 

vad mån vittnets berättelse stämmer med det verkliga händelseförloppet. Rätten skall avvisa 

frågor, som uppenbart inte hör till saken eller som är förvirrande eller på annat sätt 

otillbörliga.”  

Förhörsledaren är, trots de stora möjligheterna som under de svenska rättegångarna finns avse-

ende att förete bevisning ändå begränsad i vissa hänseenden. Vari ligger då problemet i att vissa 

frågor under vittnesförhöret inte tillåts? Den spontana tanken kan tänkas vara att avvisande av 

frågor generellt strider mot rätten till en rättvis rättegång och således innebär ett motsatsförhål-

lande med art. 6 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). Av rätten till en rättvis rättegång följer att den tilltalade 

under brottmål ska ges möjlighet att framlägga sådan bevisning som krävs för att kunna försvara 

sig mot det som denne står åtalad för. Den tilltalades rättigheter har respekterats om denne har 

getts möjlighet att motsäga och fråga ut det vittne som har påkallats som bevisning, art. 6.3.d i 

EKMR.9 Skyddshänsyn måste därför tas till fördel för den tilltalade, favor defensionis.10  

Vittnesförhöret fanns reglerat redan i rättegångsbalken från år 1734 och utvecklades vid 

införandet av dagens rättegångsbalk år 1942 då den infördes i balkens 36:e kapitel. Sedan dess 

har dock rättsläget i övrigt förändrats en hel del. Sverige har exempelvis blivit en del av 

Europeiska Unionen och EKMR har blivit en del av svensk rätt. Samhällets förändring i stort 

bör även ha inneburit att brottsligheten samt aktörerna har förändrats från den tid då rättegångs-

balken infördes. Det verkar till exempel ha blivit vanligare att vittnet tiger sig igenom rätte-

gången.11 Vidare har vittnespsykologisk forskning gjort framsteg sedan rättegångsbalkens 

införande.12 Förhörsregeln i rättegångsbalken är dock i princip densamma.  

                                                 
7 Lambertz m.fl., Rättssäkerheten i brottmål, s. 56 f.  
8 T.ex. Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 91 och Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 232 f. Mer om detta 

nedan. 
9 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 35.  
10 Avseende begreppet se Lindblom, Progressiv process, s. 181.  
11 BRÅ 2008:8, Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen, Om ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad 

brottslighet, s. 22.  
12 Vittnespsykologin har gjort framsteg särskilt från och med 70-talet, se Granhag, Vittnespsykologi, s. 13. 

https://lagen.nu/1942:740#K36P17S2
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De bevis som framkommit kommer att vara en del av materialet som ligger till grund för domen. 

Det krävs därför att rätten agerar snabbt för att hinna avvisa en fråga som den inte anser ska 

ställas. Rätten ska när den beslutar att avvisa frågor dessutom väga en mängd skyddsintressen 

på vågskål gentemot varandra. Ett av de främsta intressena, som genomsyrar hela rättegångs-

balken, är den ovannämnda rätten till en rättvis rättegång. Lagstiftaren har angett att förhöret i 

praktiken ska ledas på ett vittnespsykologiskt fördelaktigt sätt, men att ytterligare regler om 

ledningen inte är möjliga att uppställa.13 Bestämmelsen verkar således vara vagt utformad. Vid 

betraktande av detta ställs man onekligen inför frågan hur rätten ska kunna fatta dessa snabba 

beslut med endast en vag bestämmelse som grund för sitt avvisande.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att utforska de – något försummade - rättsliga ramarna för frågor 

till vittnen under huvudförhandling i svenska brottmål, vilka intressen som har legat bakom 

utformningen av dessa ramar samt genom en ändamålsenlighetsbedömning överväga huruvida 

ändringar i regelverket bör göras.14  

Med vittne avses den som hörs som vittne utan att vara part i målet, 36:1 1 st. i RB. Det vill 

säga inte den tilltalade, målsäganden eller sakkunnig. I den juridiska debatten har förhöret med 

målsägande och den tilltalade av naturliga orsaker blivit föremål för större uppmärksamhet än 

vittnet. Särskilt har frågan om vilka frågor som får ställas till målsäganden i sexualmål debat-

terats livligt.15 Vid förhör med de övriga tillämpas i princip samma regelverk som avseende 

vittnen, varför undersökningen i det stora hela kan användas även vid betraktandet av dessa 

förhör. Centrala skillnader är dock att vittnet enligt 36:11 i RB ska avlägga ed och att den 

tilltalade befinner sig i en särdeles utsatt situation när denne som åtalad hörs inför rätten. 

Eftersom vittnet talar under rätt stort ansvar finns det anledning att undersöka huruvida skydds-

hänsyn tas till vittnena samt om sådan borde tas. Det blir särskilt intressant vid en jämförelse 

av den tilltalades skydd, för den senare gäller nämligen principen favor defensionis.  

Den tilltalade med dess ombud är part i brottmål. De övriga är åklagaren och målsäganden.16 

Favor defensionis blir utgångspunkten för balansgången mellan dessa. Principen påverkar även 

vittnets ställning. Vittnesmålet kan ha avgörande betydelse för målets utgång.17 Trots att 

rättegångsbalken har funnits länge och frågor till vittnen ständigt är ett aktuellt ämne verkar det 

inte diskuteras särskilt frekvent. Det kunde antydas att ämnet inte är särskilt intressant utan att 

alla frågor under vittnesförhöret rent av ska tillåtas. Med bakgrund i de förändrade förut-

sättningarna för vittnesförhöret – en mer internationaliserad rätt, nya svårigheter att få vittnen 

att tala samt en utveckling av vittnespsykologin – finns dock anledning att på nytt betrakta den 

bestämmelse som funnits sedan 1940-talet. Det kan alltså med bakgrund i rättegångsbalkens 

ålder ifrågasättas huruvida det är en balk för framtiden. Den ska kunna balansera en mängd 

                                                 
13 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
14 Se Bring m.fl., Förhör, s. 5 f. vari anförs att förhören i de svenska rättegångarna är ett försummat område. 
15 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 95.  
16 SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 29. Nedan kommer av framställningsskäl 

ombuden inte att nämnas. 
17 Åtminstone Samuelsson hävdar detta, se Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 13 f. 
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intressen, vilka ofta är åtminstone till viss del motstående. Den ska vara både brottsofferintres-

serad och internationaliserad.18 Ett av undersökningens syften är därför att analysera regelver-

kets ändamålsenlighet.  

För att uppfylla det ovan nämnda syftet är frågeställningen följande: hur är regelverket för 

frågor till vittnen under förhör vid huvudförhandling i brottmål utformat? För att besvara denna 

frågeställning kommer följande delfrågor att ges svar på:  

 Vilka frågor ska rätten avvisa respektive tillåta?  

 Hur får de tillåtna frågorna ställas?  

 Hur ska rätten hantera regelverket?  

 Tas i regelverket särskild skyddshänsyn till förmån för vittnet eller den tilltalade?  

 Borde sådan skyddshänsyn tas?  

 Vilka syften har legat bakom utformningen av bestämmelserna som anger ramen för 

vittnesförhöret?  

 Är regelverket för tillåtna respektive otillåtna frågor ändamålsenligt?  

 Har regelverket för vittnesförhöret följt samhällsutvecklingen i övrigt? 

1.3 Metod och material 

Framställningen är en rättsvetenskaplig undersökning varför en traditionell juridisk metod 

används för att besvara frågeställningen. Inom ramen för denna görs en rättsdogmatisk studie. 

Med det avses att gällande rätt undersöks utifrån de hierarkiskt ordnade rättskällorna samt de 

för metoden utformade hanteringsregler.19 Undersökningen kan sägas vara rättsdogmatisk 

eftersom den ämnar rekonstruera gällande rätt.20 De resultat som denna rättsdogmatiska studie 

leder till analyseras och bedöms utifrån dess ändamålsenlighet. Undersökningen kan därför inte 

sägas vara begränsad till att enbart vara rättsdogmatisk.21 Metoden tillåter att en sådan analys 

görs avseende resultaten av gällande rätt. Framställningen är ändock begränsad till de lege lata, 

det vill säga regelverket undersöks utifrån hur det i dagsläget ser ut och huruvida det gällande 

regelverket är ändamålsenligt.22 Syftet med framställningen är dock inte att analysera vad regel-

verket borde vara, det vill säga de lege ferenda, och en sådan undersökning görs därför inte. 

Den rättsdogmatiska metoden fungerar således väl för att utröna innebörden av de rättsregler 

som utgör ramarna för frågor till vittnen under huvudförhandling.  

I undersökningen används även en komparativ metod såtillvida att en viss jämförande utblick 

görs. Denna är dock inte genomgående utan görs endast för att få perspektiv på det svenska 

                                                 
18 Lindblom, Progressiv process, s. 183.  
19 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 31 f.  
20 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, på s. 4. 
21 Angående användningen av argumentationsmetoder se Peczenik, Vad är rätt?, s. 58 f.  
22 Det förs en diskussion avseende huruvida den rättsdogmatiska metoden även kan innefatta de lege ferenda 

resonemang eller om ett sådant snarare hänförs till rättspolitiska frågeställningar. Denna undersökning kan 

klassificeras vara rättsdogmatisk oavsett om den rättsdogmatiska metoden anses tillåts omfatta de lege 

ferenda resonemang eller ej eftersom ett sådant resonemang inte förs i undersökningen. Se Peterson, 

Uppsalaskolan och politiseringen av rättsvetenskapen, på s. 571 vari anges att den rättsdogmatiska metoden 

är begränsad till de lege lata och Jareborg som anger att de lege ferenda ryms inom den rättsdogmatiska 

metoden, se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, på s. 4. 
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vittnesförhörsmodellen och utifrån det perspektivet undersöka huruvida det svenska 

regelverkets korsförhörsmodell är ändamålsenlig. Främst görs det eftersom delar av den 

svenska modellen är hämtad från common law-rättssystem, det vill säga rättssystem där en jury 

avgör målen och där förnuftet har en avgörande roll. Genom denna analys kan det svenska 

rättssystemet bättre analyseras.23  

Utmärkande för den rättsdogmatiska studien är den så kallade rättskällehierarkin. Den besvarar 

vilka verktyg som blir relevanta att beakta för att besvara frågeställningen. Denna innebär att 

gällande rätt analyseras och redogörs för med utgångspunkt i de traditionella rättskällorna, det 

vill säga lagtext, motiv, praxis och doktrin. Dessa är rangordnade enligt dess relevans vari 

lagtexten och annan författning intar hedersplatsen. Därefter ges motivuttalanden och praxis en 

särställning.24 

Den juridiska metoden innefattar flertalet tolkningsmetoder eller så kallade hanteringsregler.25 

För att undersöka vilka syften som legat till grund för utvecklingen av regelverket görs en 

teleologisk tolkning. Det innebär att syftena med regleringen ägnas särskilt stor uppmärksam-

het. Den teleologiska tolkningen blir därför lämplig för att fastställa lagens ändamål, det vill 

säga vilka syften som har legat bakom regelverket.26 I övrigt blir bestämmelsernas språkliga 

innebörd särskilt viktig varför en bokstavstrogen tolkning används. På så sätt kan undersökas 

hur regelverket och uttalanden om regelverket ska tolkas.27 I visst hänseende är det även rele-

vant att betrakta bestämmelserna utifrån hur andra bestämmelser används samt utifrån 

lagtextens systematik, det vill säga en systematisk tolkning.28 Bestämmelserna undersöks även 

utifrån dess placering i rättegångsbalken, det vill säga utifrån sammanhangets betydelse.29 

I enlighet med rättskällehierarkin är utgångspunkten relevant lagtext och motiv. Det innebär i 

det här fallet att främst rättegångsbalken undersöks. Centralt blir frågeregeln i 36:17 5 st. i RB. 

Motiven till rättegångsbalken refereras till genom publikationen i NJA II. Så görs av 

tillgänglighetsskäl eftersom den återfinns i elektronisk form. Den ges, trots att det i princip är 

en sekundärkälla, ett högt värde och används av rättsvetare som undersöker regelverket.30 

Angående motiven måste anmärkas på att dessa inte är särskilt omfattande. Av denna anledning 

används även SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk. Denna har legat 

till grund för utformningen av rättegångsbalken och är helt tydligt av vikt. Den refereras ofta 

till för vägledning avseende tolkning av RB.31 År 1987 förändrades 36:17 i RB till viss del. I 

de delar där förändringar har gjorts används istället prop. 1986/87:89 om ett reformerat 

tingsrättsförfarande. Användandet av motiven blir vidare särskilt relevant för att besvara 

frågeställningen avseende vilka syften som har föranlett regelverkets utformning.  

                                                 
23 Se t.ex. Abraham, The judicial process, s. 5 f.  
24 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 31 f.  
25 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 228 och 411.  
26 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 453 f. och Peczenik, Vad är rätt?, s. 362 f.  
27 Peczenik, Vad är rätt?, s. 330 f.  
28 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 452 f. och Peczenik, Vad är rätt?, s. 335.  
29 Peczenik, Vad är rätt?, s. 337.  
30 Angående användningen av NJA II, se Wahlgren m.fl., Juridisk skrivguide, s. 71. 
31 Angående användningen av SOU, se Bengtsson, SOU som rättskälla, på s. 777-785.  
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På området finns endast ett prejudikat av intresse, nämligen NJA 2006 s. 520. Prejudikatet tas 

naturligtvis upp i undersökningen.32 En genomgång av tillämpningen i lägre rätt blir med 

hänsyn till hur frågeställningen är formulerad och med beaktande av syftet med undersökningen 

inte relevant. Syftet är nämligen inte att utreda hur frågor ställs utan snarare regelverket för 

ställandet av frågor.  

Som vägledning används vidare juridisk doktrin. Denna källa ges i brist på tydligare praxis och 

omfattande motiveringar större utrymme än vad den annars varit fallet. Doktrin blir särskilt 

viktigt i en framställning som denna av mer teoretisk karaktär eftersom det i doktrin har 

utarbetats lösningar, det är även där som en rättslig vidareutveckling inom området har skett.33 

Materialet är till viss del är föråldrat. Exempelvis leder domaren som huvudregel inte längre 

förhöret och paragrafen har disponerats på ett annat sätt genom lagändringen 1987.34 Detta 

hindrar dock inte att det som exempelvis Heuman m.fl. har skrivit är intressant eftersom dessa 

författare framför relevanta ståndpunkter som inte har påverkats av lagändringen, detta särskilt 

vid betraktande av vilka intressen som har föranlett förändringen. Till den del som 

vittnespsykologiska påpekanden görs har källorna dock valts med omsorg, det vill säga det 

hänvisas inte till äldre minnesforskning eftersom denna under senare år kan ha utvecklats.  

Vid undersökningen av vilka syften som föranlett regelverkets utformning behandlas även art. 

6 i EKMR. För vittnesförhöret blir särskilt art. 6.3.d i EKMR av intresse, den lyder som följer: 

”3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter […] 

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen 

inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,”  

Den tilltalade ska alltså i brottmålsprocessen vara berättigad att förhöra eller låta förhöra vittnen 

vars utsaga har åberopats som bevisning. Det är en del av rätten till en rättvis, art. 6.3.d i 

EKMR.35 Art. 6 i EKMR innebär även att rätten inte får förvägra den tilltalade rätten att förete 

muntligt bevis för sin sak.36 Artikeln blir relevant för besvarandet av frågeställningen eftersom 

den stadgar om minimirättigheter som regelverket inte kan avvika från. Konventionen har i viss 

mån föranlett en förvirring avseende den svenska rättskällehierarkin.37 Artikeln framgår 

nämligen numera även av 2:11: 2 st. i regeringsformen (1974:152, omtryck 2011:109) (RF) vari 

stadgas att ”en rättegång ska genomföras rättvist”.38 Även om bestämmelsen sedan 2011 

återfinns i 2:11 2 st. i RF är grundlagsbestämmelsen vidare och mer allmänt hållen än art. 6 i 

EKMR. Det blir därför relevant att göra en jämförelse av avvisandebestämmelserna i RB och 

art. 6 i EKMR varvid fokus inte läggs på bestämmelsen i RF.  

                                                 
32 Avseende prejudikat som rättskälla se t.ex. Peczenik, Vad är rätt?, s. 235 ff. eller Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 

133 ff.  
33 Avseende användning av doktrin se Peczenik, Vad är rätt?, s. 219 f. och Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 31 f. 
34 Avseende de ändringar som gjordes se prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 175 ff.  
35 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 99. 
36 Detta har fastslagits i t.ex. Ekbatani v. Sweden, 26.5.1988, European Court of Human Rights, Series A. 
37 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 281 f.  
38 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 159 f. EKMR blev en del av svensk rätt genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Fortsättningsvis används dock av tydlighetsskäl EKMR som beteckning. 
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Vägledning avseende artikelns tolkning följer av praxis från Europadomstolen. Relevanta 

avgöranden är de som behandlar rätten att få ställa frågor till vittnen. Rättspraxis från 

Europadomstolen avseende art. 6 i EKMR är omfattande.39 En uttömmande redogörelse görs 

därför inte utan enskilda prejudikat räcker för att exemplifiera Europadomstolens inställning. 

De avgöranden som nämns väljs utifrån att de i doktrin har utpekats vara av vikt.40 

1.4 Avgränsningar  

Frågeställningen avgränsar naturligt flertalet områden från behandling. Först och främst 

behandlar den nu förevarande undersökningen vittnesförhör under huvudförhandling i Sverige 

varför frågor under vittnesförhör vid de senare och tidigare skedena, det vill säga under 

förundersökningsstadiet och under ett eventuellt förhör i hovrätt eller HD, utesluts. Det innebär 

vidare att vittnesförhöret i sin helhet under huvudförhandlingen måste behandlas, det vill säga 

under huvud-, mot- och återförhöret. Vidare är det avsedda vittnesförhöret det som avses i 36:1 

1 st. i RB vilket utesluter förhör med målsäganden, den tilltalade och sakkunniga.   

Frågeställningen är vidare begränsad till brottmål. Detta har valts eftersom de syften som 

påverkar ramarna för brottmålen är helt andra än de som inverkar på tvistemålens regelverk. 

Skyddet för den tilltalade ges en annan vikt i brottmålen vilket ger en intressantare dimension 

vid undersökandet av det nu valda syftet. En jämförelse med eller ett inkluderande av 

tvistemålen blir därför inte relevant. Framställningen är koncentrerad till de förhållanden som 

föreligger vid så kallade åklagarbrott. Det vill säga de mål som faller under allmänt åtal enligt 

20:6 i RB.41 Det görs inte en särskild undersökning av de mål vari ett enskilt åtal förs enligt 

20:5 i RB, eftersom reglerna i princip är desamma.42 Reglerna kan således tillämpas i båda fall 

men utgångspunkten för terminologin och exemplifieringen är åklagarmål.  

För att undersöka vittnets eventuella skydd krävs att de grundläggande förutsättningarna för 

vittnens ställning när denne infinner sig till förhör behandlas. Detta är dock ytterst begränsat. 

Frågor till vittnen eller bevisning i övrigt kommer inte att behandlas i framställningen förutom 

i de fall där de är relevanta i upplysningssyfte. Detta som en strävan i att hålla framställningen 

stringent och renodlad.  

Genom frågeställningens utformning, det vill säga en undersökning av regelverket och hur 

rätten ska och får hantera detta regelverk blir det inte relevant att granska frågan ur parternas 

synvinkel. Framställningen är istället begränsad till bestämmelsernas påverkan på rättens 

manövreringsutrymme i rätten. Därmed faller förberedelsen inför huvudförhandlingen utanför 

frågeställningen och möjligheterna för parterna att rent taktiskt planera hållande av förhör med 

hänvisning till hur regelverket för avvisande av frågor är utformat inte blir relevant.   

                                                 
39 Angående mängden avgöranden se Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, 

s. 100.  
40 Avseende exempelvis Kostovski v. Netherlands, 20.11.1989, European Court of Human Rights, Series A se 

t.ex. Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 111, not 135 och Danelius, 

Mänskliga rättigheter, s. 166.  
41 Det vill säga de mål som faller under allmänt åtal enligt 20:6 i RB.  
42 Avseende beteckningen åklagar- respektive målsägandebrott se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s. 57.  
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Hur rätten ska avvisa bevisning i allmänhet under en huvudförhandling följer av 35:7 i RB.43 

Ett sådant avvisande blir dock inte relevant för denna framställning eftersom avvisande av 

frågor har särreglerats i frågeregeln, det vill säga 36:17 5 st. i RB. Om avvisande av bevisning 

i allmänhet under rättegången stadgas i 35:7 i RB. Denna kan sägas inkludera all slags 

avvisande under huvudförhandlingen, vilket även egentligen innefattar mer specifikt avvisande 

som det som kan göras under vittnesförhöret enligt frågeregeln. Den senare är således 

bestämmelsen vari lagstiftaren har angett under vilka förutsättningar rätten ska avvisa vissa 

utpekade frågor till vittnen. Lagstiftaren kan inte ha menat att rätten ska avvisa frågor under 

vittnesförhöret med hänvisning till andra paragrafer, i så fall hade frågeregeln varit överflödig. 

Det hade heller inte gjorts utan att lämna öppet för att denna bestämmelse inte är uttömmande. 

Även om rätten har konstaterat att ett vittne som en part önskar kalla är relevant för utredningen 

av målet och således inte avvisar vittnesbeviset enligt 35:7 i RB kan förhörsledaren ställa frågor 

som enligt frågeregeln ska avvisas av rätten. Det blir därför inte relevant att beakta rättens 

möjligheter att på ett allmänt plan avvisa bevisning enligt 35:7 i RB. avvisningsmöjligheten 

som däri stadgas är förbi när bevisupptagningen kommit så pass långt att ett vittne redan hörs. 

Avvisning enligt 35:7 i RB avgränsas därför från denna framställning.  

Relevant för vittnesförhöret är även att skriftlig bevisning gällande vad vittnet tidigare har yttrat 

kan åberopas, 36:16 2 st. i RB. Detta blir dock inte relevant för denna framställning eftersom 

det då inte uppstår en situation där rätten behöver ta ställning till vilka frågor som får ställas 

eller inte ställas till vittnen. Denna aspekt lämnas därför därhän. Förhörsledarens möjlighet att 

höra vittnet om vad denne tidigare har uttalat är en annan sak. 

Undersökningen är en rättsvetenskaplig studie och kommer därför inte att innefatta en 

tvärvetenskaplig undersökning där vittnespsykologiska aspekter ingår. Eftersom dessa dock har 

varit avgörande för utformningen av vittnesförhörsreglerna och således kommer de juridiska 

överväganden som lagstiftaren har gjort av vittnespsykologiska skäl att undersökas i den mån 

det blir relevant.44 Till exempel för att utröna huruvida regelverket är ändamålsenligt utformat. 

Det är naturligt att undersökningen i vissa delar nämner vittnepsykologiska aspekter eftersom 

dessa är mycket relevanta för hela syftet med vittnesförhöret, nämligen att få ut så mycket som 

möjligt från vad vittnet minns. Det innefattar dock endast hänvisningar till vad som forskning 

har getts stöd för.  

Det kunde vara intressant att undersöka vilka frågor som i praktiken avvisas respektive tillåts. 

En sådan empirisk studie blir dock inte relevant eftersom syftet inte är att undersöka praxis. 

Inom området för de praktiska verkningarna av regelverket hör följderna av att frågor avvisas 

alternativt inte avvisas. Detta behandlas därför inte, även om det kan påpekas att följderna av 

                                                 
43 Bestämmelsen lyder ”Rätten får avvisa bevisning 1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan 

betydelse i målet, 2. om beviset inte behövs, 3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan, 4. om 

bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, eller 5. om beviset trots 

rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare.”. 
44 Angående lagstiftarens intentioner se NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 

Processberedningens förslag till rättegångsbalk citeras. 
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att frågor felaktigt avvisas är allvarliga. Det kan nämligen innebära att domvilla föreligger.45 I 

den mån det finns material som anger vilka följder regelverket har i praktiken används det dock 

i den mån det kan visa på huruvida regelverket är ändamålsenligt.   

1.5 Etiska överväganden  

Det finns anledning att särskilt motivera vilka etiska överväganden som har gjorts eftersom 

särbehandling har skett i ett fall. Framställningen behandlar enskilda personer i den mån att 

vittnesmålet i allra högsta grad är en undersökning av dessas ställning under rättegången. 

Exempel från verkliga händelser där personer utpekas kommer inte att finnas med. I rättsfall 

som kommenteras har namnen på de aktuella personerna av etiska skäl inte nämnts. Som enda 

undantag nämns O.J. Simpson eftersom det är en så känd rättegång där dokumentärer, böcker 

och liknande nog innebär att läsaren ändå hade förstått vem som avsetts. Det tas dock inte 

ställning till skuldfrågan. Det finns inte någon anledning att i övrigt beskriva händelser så att 

det skulle vara möjligt att förstå vilka personer som avses. Framställningen är i det hänseendet 

begränsad till att vara rent teoretisk och eftersom en empirisk studie inte görs finns det inte 

behov av ytterligare etiska överväganden.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel ett redogörs för bakgrunden till varför frågor till 

vittnen under huvudförhandling är intressant, framställningens syfte och frågeställningar, den 

metod och material som använts, de avgränsningar som gjorts, de etiska överväganden som 

gjorts samt den disposition som har valts.  

Kapitel två behandlar förutsättningar för att tillåta frågor, det vill säga de grundförutsättningar 

för vittnesförhöret som behöver nämnas, frågornas funktion som bevisning samt principerna 

som ligger till grund för hur tillåtande av frågor under vittnesförhöret. Utgångspunkten är 

frågeregeln vilken anger vilka frågor som ska betraktas som tillåtna respektive otillåtna. 

Dessutom behandlas hur de tillåtna frågorna får ställas, det vill säga när ledande frågor tillåts 

respektive inte tillåts, samt vilket bevisvärde som de ledande frågorna ska ges. Slutligen 

undersöks syftet med regelverket för att tillåta frågor och förbudet mot ledande frågor samt 

huruvida utformningen av regelverket till denna del är ändamålsenligt.  

Därefter särskiljs de otillåtna frågorna för undersökning i kapitel tre. Dessa frågor är de som 

ska avvisas enligt frågeregeln. Vad som ska stipulera en otillåten fråga undersöks genom att 

avvisanderegelns rekvisit ges varsin rubrik varefter regelverkets syften och ändamålsenlighet 

till denna del undersöks.  

I kapitel fyra undersöks hur rätten får och ska hantera frågor till vittnen. Genomgående görs en 

ändamålsenlighetsbedömning av reglerna. Först analyseras förhörsledarens roll. Dels vem som 

hör vittnet samt dels rättens övertagande av förhöret. Därefter undersöks hur rätten ska 

övervaka förhöret. Det innefattar avvägningar avseende rättens sammansättning samt hur 

sammansättningen inverkar på vilka frågor som tillåts, kraven på en objektiv domare samt hur 

                                                 
45 Felaktigt avvisande av frågor kan i enlighet med NJA 2006 s. 520 vara en sådan situation som innebär att ett 

grovt rättegångsfel har skett och att en klagan över domvilla enligt 59:1 1 st. 4 p. i RB kan tas upp. Det 

kräver dock enligt bestämmelsen att felet kan antas ha inverkat på utgången i målet.  
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domarens värderingar medvetet eller omedvetet kan påverka de avgöranden som görs under 

vittnesförhöret. Vidare undersöks påverkan av vilken atmosfär som finns i rättssalen under 

förhöret. Därefter undersöks hur rätten avvisar frågor samt hanteringen av ledande frågor. Även 

rättens möjligheter att styra vilka frågor som ställs berörs, det vill säga hur får eller ska rätten 

styra vad förhöret berör.  

För att besvara frågeställningen analyseras slutligen i kapitel fem vad som framkommit under 

framställningen och slutsatser dras avseende frågeställningens besvarande. Vidare förs även en 

diskussion avseende vilka konsekvenser som regelverket har för parterna och vittnet. I kapitlet 

analyseras inte alla delar utan denna görs genomgående i undersökningen. I detta avslutande 

kapitel redogörs snarare för de övergripande slutsatser som kan dras angående frågeställningens 

besvarande. 
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2 De tillåtna frågorna och ordningen för dess ställande 

2.1 Allmänt om frågeregeln 

Vittnesförhöret inleds genom att vittnet om möjligt självständigt avger en sammanhängande 

berättelse. Berättelsen ska helst avges spontant, det vill säga så långt som möjligt utan hjälp av 

frågor. Syftet med att först låta vittnet fritt berätta har motiverats av utredningsskäl. Huvudsyftet 

är att en fullständig utredning ska presenteras för rätten. Först i de fall vittnesmålet inte kan 

lämnas på ett tillfredställande sätt, vilket är mycket vanligt, anges det i motiven att de frågor 

som krävs för att få en sammanhängande berättelse får ställas. Vilka frågor som här måste 

ställas är beroende av vittnets förmåga att själv berätta och av vilken slags uppgifter som vittnet 

ska lämna. Är det till exempel ett komplicerat förhållande som ska redogöras för kan vittnet 

behöva mer stöd av frågor för att kunna avge berättelsen.46 Frågor ställs i inledningsskedet av 

den part som har påkallat förhöret, 36:17 1 st. i RB. 

Karaktäristiskt för vittnesförhöret är att det avser vittnets iakttagelser som kan vara av betydelse 

för målet ur bevissynpunkt.47 Regeln anger inte uttryckligen vilka frågor som är tillåtna. Det 

följer istället e contrario av att vissa utpekade frågor enligt 5 st. är otillåtna att övriga frågor 

måste anses tillåtna. Den måste anses utgöra en uttömmande regel för tillåtna respektive 

otillåtna frågor och den blir således utgångspunkt för hela framställningen. Frågeregeln innebär 

att ledande frågor inte får ställas medan övriga otillåtna frågor ska avvisas, den senare kommer 

nedan att benämnas som avvisanderegeln. 

Det kan även ur bestämmelsens ordalydelse utläsas att avvisanderegeln anger en obligatorisk 

skyldighet för rätten att avvisa dessa frågor, det är inte en frivillighet utan en ”ska”-

bestämmelse.48 Det finns helt uppenbart en skillnad mellan dessa två eftersom bestämmelsens 

tidigare led inte anger en sådan skyldighet utan endast att ledande frågor inte får ställas. Det 

föreskrivs således inte hur rätten ska handla när dessa ändock har ställts, men det finns 

anledning att återkomma till detta. Än så länge räcker det att konstatera att en skillnad existerar.  

2.2 Förutsättningarna för frågornas funktion som bevisning 

Det har med hänvisning till att vittnet ofta är en mycket central bevisning i brottmål sagts att 

vittnet är ”rättvisans ögon och öron”.49 Det är dock ett ganska otillförlitligt bevismedel för att 

utröna sanningen, det vill säga det verkliga händelseförloppet. Det måste konstateras att 

vittnens utsaga ofta riskerar att medvetet eller omedvetet vara icke-sanningsenlig.50 Det finns 

flertalet felkällor. Partiskhet, oförmågan att skilja egna slutsatser från det verkliga händelse-

förloppet samt suggestivitet. Utsagan kan grunda sig i att vittnet har dragit egna slutsatser om 

de iakttagelser som denne har gjort. Det är detta som kallas suggestion. Med uttrycket sägs inte 

                                                 
46 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 134 och 176.  
47 Fitger, Rättegångsbalken. 3, s. 36:3. 
48 Detta konstateras även i Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 24. 
49 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 91. 
50 T.ex. Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 91 och Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 232 f.  
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något om påverkan har skett medvetet eller inte, utan relevant är snarare att vittnet har själv-

suggesterats.51 En felkälla kan vara att vittnet inte minns eller har lagt märke till omständig-

heter. Det vittne som är omedveten om denna brist riskerar att beskriva händelseförloppet 

felaktigt. Det är särskilt riskabelt om dessa vittnen krävs på förklaringar.  

Risken för påverkade minnen förstärks av det faktum att vittnet ofta är partiskt till förmån för 

den som har kallat vittnet. Detta kan exemplifieras med två fartyg som har kolliderat. Av 

vittnespsykologiska skäl brukar dessa fartygs befäl och besättning för respektive båt avge mot-

stridiga berättelser avseende hur kollisionen har gått till. Så sker inte endast för att vittnena 

önskar försköna sanningen utan det kan i många fall vara så att de omedvetet har uppfattat att 

fartyget de själva var på inte begick något fel.52  

En stor skillnad mellan tvistemål och brottmål är att vittnet i brottmål har hörts av polis och 

åklagare tidigare. Denne riskerar därför att redan innan huvudförhandlingen ha suggesterats. 

Vad de som hör vittnet innan huvudförhandlingen önskar att vittnet säger blir ofta, medvetet 

eller omedvetet, tydligt för vittnet. Därutöver har vittnen, som inte tidigare har hörts av polis 

eller åklagare, oftast hörts av den som kallat vittnet. Det görs för att avgöra om händelse-

förloppet som vittnet redogör för skulle vara till fördel för parten under huvudförhandlingen. 

Under ett sådant möte går det troligen inte att undvika att suggerera vittnet i en viss riktning.53 

Utsagan riskerar även att förändras eftersom en person som har redogjort för en händelse 

riskerar att påverkas redan av att höras.54 Varje gång ett vittne hörs om en viss händelse riskerar 

dennes minnesbild att förändras och kompletteras. Utsagan kan även förändras av det vittnet 

läser om i media eller bara av att vittnet tänker på händelsen. En riskfaktor är även den negativa 

inverkan som tiden mellan att vittnet iakttar förloppet och att vittnet återger densamma kan 

ha.55  

Tidigare förhör, som det som görs under förundersökningen, verkar således riskera att förändra 

utsagan. Motförhören i brottmål kan därför bli mindre framgångsrika än de i tvistemål.56 Ur 

vittnespsykologiskt perspektiv är utsagan som ges under förundersökningen mer fördelaktig 

även eftersom den ligger närmare händelsen i tid. En längre tid mellan utsagan och händelsen 

kan nämligen påverka utsagan negativt.57 När vittnet kommer till rätten för att berätta vad denne 

känner till verkar förutsättningarna för att få en berättelse nära sanningen därför inte vara de 

bästa. Det blir därför än tydligare att regelverket behöver skapa förutsättningar för rätten att se 

igenom en berättelse som på vägen till rättegångssalen har påverkats. Vittnen måste med 

bakgrund i det nu redogjorda för anses vara ett osäkert bevismedel. Det är särskilt beklagligt 

eftersom hela syftet med att förete bevisning i ett brottmål är att förstå det verkliga händelse-

förloppet för att kunna döma eller fria den tilltalade.  

                                                 
51 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 303 f. 
52 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 303 f. 
53 Avseende tidigare suggestion se Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 305. 
54 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 305. 
55 Christianson, Psykologisk expertis i rättssalarna, på s. 322.   
56 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 98. 
57 Christianson, Psykologisk expertis i rättssalarna, på s. 322.   
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När man försöker få fram information från ett vittne under förhöret finns det alltid en viss risk 

att uppgifterna förvanskas genom de frågor som ställs. Det finns även anledning att inte 

underskatta hur stor påverkan suggesterande frågor kan ha. Även om frågan kanske inte 

objektivt sett verkar som att den kan ge starkt uttryck för ett förväntat svar kan svaret bli 

felaktigt, det vill säga vittnet riskerar att ge det svar som denne medvetet eller omedvetet tror 

att förhörsledaren önskar.58 Forskning har visat att ledande frågor med lätthet riskerar att leda 

till materiellt felaktiga svar. Det är naturligtvis ur den aspekten olyckligt att skapa ett förhörs-

resultat med ledande frågor.59 Syftet med ett förbud gentemot att sådana frågor ställs är således 

uppenbart. 

Rätten att ställa alla frågor av betydelse måste anses grunda sig på två av rättegångsbalken 

fundament. Dels principen om fri bevisföring och dels den kontradiktoriska principen. Den 

förra innebär att parterna inte är begränsade i vad som får läggas fram inför rätten. Den 

sammanhänger med att rätten enligt principen om fri bevisvärdering är fri vid värderingen av 

den bevisning som har lagts fram.60 Principen innebär i praktiken att rätten tillåts använda till 

exempel vittnets fysiska reaktion på frågor som ställs vid bevisvärderingen. Det faktum att 

regler för när rätten ska avvisa bevisning existerar innebär att det går att dra slutsatsen att 

principen om fri bevisföring innehåller undantag.61 

Den kontradiktoriska principen är dominerande för vittnesförhöret och måste uppfattas vara ett 

uttryck för regelverkets utformning favor defensionis. Den tilltalade ska enligt principen ha rätt 

att förhöra vittnet och på så vis pröva bevisningen som uppställs gentemot denne. Det syns i 

regelverket exempelvis genom rätten att låta motförhöra vittnen, ställa frågor till vittnet och 

åberopa motbevisning.62 Den kontradiktoriska principen samt parternas likställighet anses vara 

en del av art. 6 i EKMR.63 Detta eftersom en del av rätten till en rättvis rättegång, vilken framgår 

av art. 6 i EKMR, anses vara likställdhet mellan parterna. Detta innefattar bland annat att det 

krävs att nationerna som anslutit sig upprätthåller den kontradiktoriska principen.64 Dessa 

aspekter blir centrala eftersom de innebär att det finns ett krav på att regelverket ska utformas 

så att den tilltalade ges vida ramar för att pröva bevisningen genom frågor till vittnet. Det krävs 

i enlighet med den kontradiktoriska principen och art. 6.3.d i EKMR att regelverket utformas 

så att den tilltalade ges möjlighet att fråga ut vittnet och på så vis bevisa sin oskuld.65 Har den 

tilltalade däremot getts möjlighet att fråga ut vittnet men valt att inte ställa några frågor har den 

tilltalades rätt ansetts tillgodosedd.66  

                                                 
58 Bring m.fl., Förhör, s. 116. 
59 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 84. 
60 Betydelsen av principen om fri bevisföring anses framgå av 35:1 i RB. Även om det inte framgår direkt av 

ordalydelsen av vilken det endast anges att rätten ”efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, 

avgöra, vad i målet är bevisat”, Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 34. 
61 Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 23 och 37.  
62 Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 31.  
63 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 160 och t.ex. Ekelöf m.fl., Rättegång häfte fyra, s. 30. Artikeln 

och dess koppling till frågeställningen har förklarats tidigare. 
64 Se t.ex. Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 110.  
65 Se t.ex. Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 31. 
66 Se t.ex. NJA 1993 s. 616, på s. 632. Solakov v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 31.10.2001, 

European Court of Human Rights, Series A. 
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Principen om fri bevisföring och den kontradiktoriska principen innebär ett skydd för den 

tilltalade. Genom dessa tillåts nämligen den tilltalade att under fria ramar förete bevisning, det 

vill säga både ha rätt att kalla egna vittnen och att ställa frågor till de vittnen som företes som 

bevisning gentemot denna. Rätten att inom vida ramar förete bevisning kommer visa sig vara 

relevant när vi kommer till vilka frågor som är otillåtna.  

Ytterligare en relevant princip är koncentrationsprincipen vilken innebär att huvud-

förhandlingen ska koncentreras till ett tillfälle. Denna inverkar på vittnesförhöret i vittnes-

psykologiskt positiv riktning genom att förbättra förutsättningarna för att få en mer 

sanningsenlig berättelse och således bättre bevisning. Denna slutsats kan dras eftersom vittnet 

genom att avge berättelsen vid ett tillfälle och i ett sammanhang undviker att frestas att avvika 

från sanningen. Vittnet som ämnar ljuga tvingas nämligen omedelbart ställas inför 

kontrollfrågor avseende utsagan.67  

Även muntlighetsprincipen spelar här roll. Principen kommer till uttryck i 36:16 1 st. i RB och 

inverkar på den nu aktuella frågan eftersom den anger förutsättningarna för hela vittnes-

förhöret.68 Den innebär även att vittnets berättelse som huvudregel inte får bestå av 

uppläsning.69 En naturlig följd av principen är att vändningarna i rättegången är snabba och 

sammanvägd med koncentrationsprincipen innebär den att möjligheten för vittnet att ljuga 

försvåras eftersom denne muntligt måste svara på frågor som ställs till denne angående 

berättelsen. Muntlighetsprincipen blir aktuell med anledning av det problem som i inledningen 

till undersökningen nämndes, nämligen att vittnet inte svarar på förhörsledarens frågor. Har ett 

vittne angett att denne inte vill besvara den ställda frågan får det som hen tidigare till exempel 

under en förundersökning har sagt inte läsas upp utan att parterna först har fått möjlighet att 

försöka få vittnet att besvara frågan.70 

Lagstiftarens idéer om muntlighet, koncentration och omedelbarhet leder vid brottmålen till att 

aktörernas förmågor blottläggs.71 Eventuella brister blir även tydliga för rätten, av vilken det 

krävs snabbt handlande för att avgöra att en fråga är otillåten och för att därefter faktiskt hinna 

agera innan vittnet svarar. Rättens övervakning av förhöret undersöks i kapitel fyra. Nu kommer 

istället grunderna vittnesförhöret att undersökas.  

2.3 Korsförhörsmodellen  

Korsförhörsmodellen infördes i svensk rätt vid processreformen redan år 1942 och innebär att 

båda parter ges möjlighet att fråga ut vittnet. Denna ordning följer av 36:17 i RB. I svensk rätt 

innebär detta närmare bestämt att förhörsledaren inledningsvis ges möjlighet att förhöra vittnet, 

därefter tillåts motparten förhöra vittnet, även genom ledande frågor.72 Den svenska förhörs-

modellen är hämtad från England och är en så kallad korsförhörsmodell.73 Den har således sitt 

                                                 
67 SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 22. 
68 Fitger, Rättegångsbalken. 3, s. 36:3. 
69 SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 36 och 445.  
70 Angående uppläsning se t.ex. Kaste and Mathisen v. Norway, 9.11.2006, European Court of Human Rights, 

Series A, para 48-53. 
71 Se diskussion i Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 178. 
72 Förhörsordningen stadgas i 36:17 5 st. i RB.  
73 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 91. 
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ursprung i ett common law-rättssystem. Dessa rättssystem har signifikanta skillnader jämfört 

med det svenska. Särskilt syftet med rättegången är i det amerikanska rättssystemet av mer 

politisk karaktär. När en jury avgör ett mål i common law-rättssystem är en materiellt riktig 

dom inte det huvudsakliga målet på samma sätt som i svensk rätt. Det är snarare fråga om en 

retorisk tvekamp där parten med bäst övertygelseförmåga vinner.74  

Regelverket har utformats på så sätt av vittnespsykologiska skäl.75 Det måste vara det enda 

syftet som det är rimligt att utforma förhörsordningen enligt. Slutligen får den som påkallat 

förhöret återigen höra vittnet. Metoden – och egentligen hela motförhöret – bygger på 

uppfattningen att det är svårt att ljuga konsekvent. Särskilt för de fall där förhöret har en viss 

hastighet och där vittnet således inte hinner formulera en lögn utan till någon del berättar 

sanningen. Motförhöret kan även tjäna till att vittnet inser att den minnesbild som denne tror 

sig ha är felaktig. Är det fallet kan vittnet genom frågorna under motförhöret inse att 

minnesbilden faktiskt är felaktigt.76 Det blir här tydligt att muntlighetsprincipen spelar en viktig 

roll i att få ut en utsaga som ligger nära det som vittnet faktiskt har upplevt eller sett.  

Även hur frågorna ställs riskerar som tidigare har visats att kontaminera utsagan.77 Lagstiftaren 

verkar ha försökt komma till rätta med problemet genom att berättelsen först ska avges i ett 

sammanhang, eftersom detta anses ge en mer sanningsenlig berättelse. Genom att vittnet i 

största möjliga mån får berätta ostört och fritt har det uppfattats vara möjligt att erhålla den 

bästa möjliga bevisningen. Detta eftersom det ur vittnespsykologisk synpunkt har ansetts vara 

det bästa sättet att utforma vittnesförhöret på. En fri berättelse anses nämligen vara mer 

tillförlitlig än de som ges efter utfrågning. Naturligtvis tillåts ändock att frågor ställs för att få 

en sammanhängande, tydlig och fullständig berättelse.78 För att reducera ett vittnesmål från 

suggestion, lögner och liknande krävs att förhörsledaren noggrant frågar om alla detaljer och 

följer upp hela händelseförloppet.79 Syftet med att tillåta frågor verkar således uppenbart. 

Vittnet skulle annars inte fungera som bevisning. Att se till att vittnet berättar så mycket som 

möjligt är ett viktigt syfte och kan alltså redan nu konstateras prägla själva fundamentet för 

vittnesförhöret. 

Lagstiftarens anvisning om att inledningsvis låta vittnet berätta fritt utan att bli avbruten kunde 

uppfattas vara ofördelaktigt när det är fråga om ett tyst vittne. I motiven anges dock att om det 

behövs får frågor därefter ställas.80 Det förekommer säkerligen oftare i och med att det har blivit 

                                                 
74 Diesen, Ledande frågor, s. 94.  
75 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
76 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 95.  
77 Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, på s. 765, not 27.  
78 Avseende lagstiftarens anvisningar se prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 175 f. och 

NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
79 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 304 ff. 
80 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 175 f. och NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, 

s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk citeras. 
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vanligare att vittnen tiger. Det vill säga de behöver lite mer övertalning för att berätta.81 I det 

hänseendet måste regelverket anses ha följt samhällsutvecklingen i övrigt.  

Att ge ett vittnesförhör så stor betydelse som verkar ha varit fallet i den tidigare refererade O.J. 

Simpson-rättegången gör rättegången till ett större drama än nödvändigt.82 Korsförhörs-

modellen har beskrivits som juridikens främsta bidrag till vetenskapen och det bästa juridiska 

verktyget för att fram sanningen. Det är denna metod som i filmer och TV-serier har gett bilden 

av att ett motförhör som utförs på korrekt sätt närmast presenterar det rätta svaret för rätten. Det 

kan vid det här laget nog konstateras att så inte är fallet. De svenska förhörsledarna inte har den 

kompetens som krävs för att genomföra ett lyckat förhör.83 Muntlig framställning och förhörs-

teknik har ett jämförelsevis begränsat utrymme under den svenska juristutbildningen. 

Förhörsledarna blir följaktligen inte lika duktiga på hantverket.84  

Trots skillnaderna är korsförhörsmodellen ändå ungefär densamma. Det kan därför ifrågasättas 

huruvida det är ändamålsenligt att regelverket har utformats enligt korsförhörsmodellen trots 

att svenska jurister och advokater inte har samma förutsättningar att fullgöra förhöret på ett 

fördelaktigt sätt. Utsagorna blir i svensk rätt på grund av förhörsledarna fulla av suggestion som 

vittnet har erhållit från förhörsledaren. Det blir därför onödigt svårt för rätten att bedöma en 

utsaga.85 Här syns att utsagorna plockas fram på ett ofördelaktigt sätt och att ledande frågor 

överhuvudtaget tillåts verkar onekligen ha vissa nackdelar.  

För att förstå varför systemen så fundamentalt skiljer sig åt krävs enligt Diesens slutsatser att 

själva syftet med processen rannsakas. En förklaring ligger nämligen i att rättssystemet i 

grunden är olika. I det blandsystem som svensk rätt klassificeras som lägger större tyngdpunkt 

vid rättsfallens verkar som prejudikat. Syftet med den svenska rätten är att nå en materiellt riktig 

dom, det amerikanska common law-rättssystemet syftar här snarare till att avge ett beslut 

baserat på förnuft. Det kan till och med sägas att common law-rättssystemen syftar till att sia 

om framtiden och att det faktiska händelseförloppet i förhållande till detta syfte är 

underordnat.86 Med detta avses att påföljden får en särskilt utmärkande plats i så mån att rätten 

överväger om det kan accepteras att den tilltalade fortsätter vara en del av gemenskapen eller 

om hen ska inkapaciteras, det vill säga dömas till fängelse. Fakta underordnas enligt Diesen i 

viss mån de moraliska överväganden som kan göras. Common law-rättssystemen är således 

mer argumentativa än sakliga, detta på grund av att de är jurymål. Retorisk förmåga och hur 

förhöret genomförs får således större vikt i dessa rättssystem än i det svenska.87 Systemet har 

inte utformats favor defensionis i första hand vilket den svenska processrätten har.  

                                                 
81 Avseende tystare vittnen se BRÅ 2008:8, Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen, Om ungdomsbrott, 

relationsvåld och organiserad brottslighet, s. 22. 
82 Det ska dock påpekas att det inte är möjligt att beakta denna som ett exempel på hur det generellt ser ut i 

amerikanska rättssalar.  
83 Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, på s. 765, not 27. 
84 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 97, Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, på s. 765, not 27 och 

Diesen, Ledande frågor, s. 94. 
85 Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, på s. 765, not 27. 
86 Diesen, Ledande frågor, s. 94. 
87 Se Abraham, The judicial process, s. 6 och Diesen, Ledande frågor, s. 94. 
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2.4 Förbudet mot ledande frågor   

I frågeregeln är det främst ledande frågor som har tilldragit sig uppmärksamhet.88 Dessa frågor 

är sådana som genom sitt innehåll, sin form eller sättet för deras framställande inbjuder till visst 

svar, 36:17 5 st. i RB. Av frågeregeln e contrario framgår att frågor som suggererar ett vittne 

till ett visst svar inte får förekomma under huvudförhör eller återförhör utan är förbjudna. I 

bestämmelsen är det avgörande ordet ”visst”. Det innebär att det är förbjudet att inbjuda till ett 

visst svar, men naturligt nog tillåtet att inbjuda till svar. Gränsen bör således gå någonstans där. 

En fråga klassas därför som ledande när förhörsledaren föregriper svaret, men huruvida en fråga 

är ledande beror även på sammanhanget.89 Klart är att förhörsledaren inte får ge vittnet ny 

information eller föreställningar om hur sakförhållandena är.90 Vad denna gränsdragning i 

praktiken innebär är dock svårare att avgöra. Det är en flytande gräns vari själva 

gränsdragningen inte är helt enkel.91  

Syftet med huvudförhöret är att vittnet på egen hand ska avge sin berättelse, detta är det 

huvudsakliga syftet med huvudförhöret. Under denna del av förhöret ska neutrala frågor tillåtas. 

Med det avses frågor som inte förtäljer vad förhörsledaren känner till i saken.92 Lagstiftaren har 

i motiven angett att det är lämpligt att erfarenhet utvecklar vilka slags metoder som är lämpliga 

i vilka slags situationer och att förhöret på så vis kan utvecklas på ett bra sätt.93 Lagstiftarens 

uttalanden innebär naturligtvis att utrymme ges för mer personliga åsikter om hur förhöret 

lämpligen hålles. Detta även om vittnet egentligen berättar saker som ligger utanför det som är 

av betydelse i målet. Det kan dock finnas anledning att hålla vittnet inom snävare gränser än 

vad denne själv naturligt gör.94 Det verkar ur processekonomisk synvinkel vara rimligt. Vittnet 

har ofta inte den kunskap eller vana som krävs för att förstå vad som är intressant i målet.  

Ledande frågor är dock tillåtna under förhör enligt bestämmelsens andra stycke, det vill säga 

motförhör, om det ”behövs för att undersöka i vad mån vittnets berättelse stämmer med det 

verkliga händelseförloppet”. Det verkar således inte vara fråga om en ovillkorlig rätt. 

Regelverket har utformats helt i enlighet med det faktum att vittnet kan suggesteras även av 

sådant. Syftet med motförhöret är att motparten ska ges chans att efter huvudförhöret pröva 

vittnets trovärdighet genom kontrollfrågor avseende det händelseförlopp som vittnet just har 

beskrivit. Ledande frågor är tillåtna och berättigade när motparten försöker visa att uppgifterna 

inte är tillförlitliga.95 Suggestiva frågor ska även i enlighet med motiven till bestämmelsen 

kunna tillåtas i andra situationer, till exempel för att pröva hur lätt ett vittne kan påverkas i en 

viss riktning.96 Nödvändigheten av att motparten ska ges möjlighet att visa hur lätt vittnet 

                                                 
88 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 90. 
89 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 46.  
90 Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande, s. 511.  
91 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 46. 
92 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f.  
93 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
94 Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande, s. 510.  
95 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f.  
96 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
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suggesteras blir än tydligare med beaktande av riskerna att vittnet redan innan huvud-

förhandlingen har suggesterats.97  

Ett undantag från rätten att använda ledande frågor verkar dock finnas i de fall som förhörs-

frågorna närmar sig sådana omständigheter som inte har berörts under huvudförhöret. Då ska 

det förhöret betraktas som ett huvudförhör och ledande frågor inte tillåtas.98 Det är rimligt 

eftersom det då inte är fråga om en motförhörssituation.  

Inom det förbjudna området faller även hur förhörsledaren ställer frågan, det vill säga genom 

förhörsledarens blick, minspel eller kroppsspråk. Ett mer subtilt sätt att suggestera vittnet. I 

dessa situationer kan vittnet känna att denne önskar komma ifrån obehaget som denne känner i 

situationen genom att avge det svar som förhörsledaren önskar. Även sådan påverkan ska 

klassas som ledande frågor eftersom det måste anses falla inom ”sättet för deras framställande”. 

Dessa förfaranden är inte lika enkla att klassificera. De kan enligt Diesen möjligen anses vara 

otillåtna i och med kriterierna i frågeregeln vari ordningen för ställandet av frågor anges.99  

En vanlig taktik är att under motförhöret ställa likgiltiga frågor till vittnet genom vilka vittnet 

inte förstår vartåt förhörsledaren är på väg. Dessa frågor leder dock till en fråga som vittnet 

definitivt kan besvara och genom vilken vittnet har lurats in i ett hörn varifrån denne inte kan 

ta sig ur. Har strategin lyckats begär förhörsledaren därefter att vittnet förklarar motsättningen 

och dennes trovärdighet har därefter sjunkit.100  

När vittnet behöver berätta om alla slags detaljer av händelseförloppet kan svaren erinra om att 

minnesbilden i verkligheten inte är särskilt klar utan snarare suddig. Skulle vittnet säga emot 

sig själv ska denne ges möjlighet att förklara sig. Förhörsledaren kan under motförhöret till 

exempel försöka få vittnet att erkänna att denne vid iakttagandet av den för målet aktuella 

händelsen i själva verket inte var särskilt uppmärksam på den omständighet som är relevant för 

målet, så kallad hjälpfakta av negativ valör. Förhörsledaren kan även sträva efter att få vittnet 

att uttala sig om en omständighet vilken denne tidigare inte har berört och vilken inte 

överensstämmer med det händelseförlopp som vittnet under huvudförhöret har angett är det 

riktiga.101 

Det kan vara så att vittnet under motförhöret suggesteras till att säga något som inte stämmer 

överens med vittnets minnesbilder. Möjligen inser vittnet senare att bekännelsen inte 

stämmer.102 Det kan med bakgrund i vittnets partiskhet hävdas att detta inte kan hända eftersom 

vittnet är partisk i förhållande till den som har kallat förhöret. Denna partiskhet skulle innebära 

att vittnet är immun mot suggestion.103 Detta bör dock endast vara fallet om vittnet förstår vilket 

svar som är till fördel för parten.104 Vittnet har i dessa fall under det så kallade återförhöret 

möjlighet att rätta till uppgiften som denne under motförhöret kan ha påverkats att lämna. Den 

                                                 
97 Detta har redogjorts för tidigare.  
98 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 177. 
99 Diesen, Ledande frågor, s. 100 f. 
100 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 94. 
101 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 94. 
102 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 95. 
103 T.ex. Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 310. 
104 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 95, not 89. 
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som leder förhöret får då en chans att återupprätta förtroendet för de uppgifter som vittnet 

inledningsvis har gett och visa att uppgifterna som getts under motförhöret inte förtjänar 

tilltro.105 

Återförhöret följer efter motförhöret och ger rätten och parterna möjlighet att efter motförhöret 

ställa ytterligare frågor, 36:17 3 st. i RB.106 Parten som har hållit huvudförhör, det vill säga den 

som har åberopat förhöret, ska som huvudregel inleda återförhöret. Generellt består återförhöret 

främst av frågor på enskilda punkter. Lagstiftaren har ansett att vittnet inte bör utsättas för 

påverkan ännu en gång och ledande frågor är därför återigen förbjudna under återförhöret. För 

de fall att vittnet under motförhöret har avgett en berättelse till nackdel för parten som har 

åberopat densamma kan det dock finnas behov av ledande frågor.107 

Ledande frågor är ofördelaktiga för den som har ställt dem i den mening att rätten, förutom att 

höra svaret, även hör hur frågan ställs. Svaret värderas därför beroende på hur frågan har ställts, 

alltså hur mycket suggestion som har getts i frågan. Detta påverkar bevisvärderingen i så 

mening att svaret vid bevisvärderingen ges ett tämligen lågt bevisvärde. Det kan till och med 

sägas att de helt saknar bevisvärde.108 Det verkar vara den allmänna uppfattningen, men svarets 

värde självständigt kan även det betraktas ha ett högt bevisvärde trots att frågan varit ledande.109 

Det är av den anledningen fördelaktigt att under huvudförhandlingen avhålla sig från att ställa 

ledande frågor.110 Även om effekten inträder, det vill säga vittnet ger önskat svar. De frågor 

som däremot ligger i gråzonen för att vara tillåtna, vilket ofta bör vara fallet, kan ha viss utsikt 

till ”framgång” i bevishänseende.111 

Det kan vara så att den som har ställt frågan inte inser att svaret, på grund av hur frågan har 

ställts, inte läggs till grund för rättens bedömning på samma sätt som varit fallet om det varit 

en icke-ledande fråga som föranlett svaret. Frågorna blir därför i en högre utsträckning till 

nackdel för den som har ställt dem. Mellqvist ser till och med detta som ”det kanske främsta 

skälet för rätten att ingripa mot ledande frågor”.112 I detta syfte bör ett skydd ges till den som 

ställer frågan så att denne inte är i villfarelse avseende svarets värde. Eftersom lagstiftaren har 

motiverat förbudet av ledande frågor med att detta krävs för att få fram sanningsenliga utsagor 

bör Mellqvists slutsats ligga inom ramen för vad lagstiftaren har avsett. Det han anger angående 

rättens skyldigheter i detta hänseende måste vara ett uttryck för princip favor defensionis. 

Förhörsledaren ges möjlighet att ställa frågan på nytt, men denna gång en icke-ledande sådan. 

Att även åklagaren skyddas på samma sätt är mindre intressant.  

Den som ställer frågan kan dock uppfatta svarets värde vara relevant som bevisning oavsett. 

Det vill säga denne tror sig inte kunna få svaret annars och räknar med att svaret ges ett lågt 

bevisvärde men ser det som värt att ändå ställa frågan för att ens få upp det aktuella svaret på 

bordet. Mellqvist verkar förbise att det kunde vara på det här sättet. Rimligtvis kan denne sedan 

                                                 
105 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 177.  
106 Fitger, Rättegångsbalken. 3, s. 36:42a. 
107 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 177.  
108 Se t.ex. Nordh, Bevisrätt A, s. 74 f. och Diesen, Ledande frågor, s. 100 och 104 ff. 
109 Diesen, Ledande frågor, s. 106 f.  
110 Nordh, Bevisrätt A, s. 75. 
111 Avseende bevisvärdet av frågor i gråzonen se Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91. 
112 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91. 
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på samma tema fortsätta ställa frågor som är icke-ledande och på så sätt åtminstone delvis rädda 

bevisvärdet. För detta fall är det inte ändamålsenligt att rätten förbjuder frågor. En rimlig 

medelväg borde istället vara att meddela förhörsledaren om detta och låta denne fortsätta om så 

önskas.  

Ytterligare en aspekt som påverkar bevisning är vilket slags svar som ges på de ledande 

frågorna. Oftast riskerar svaret att bara bli ”ja” eller ”nej” vilket förhindrar att vittnet med egna 

ord berättar om vad denne känner till. Detta beroende på att frågan är så starkt inriktad på en 

viss aspekt, det vill säga påverkad av hur frågan är ställd.113 Svaret blir därför inte så intressant 

som bevisning, dels eftersom ledande frågor kan producera felsvar och dels eftersom ett ”ja” 

eller ”nej”-svar inte säger särskilt mycket.   

2.5 Förbudets syften och ändamålsenlighet 

Vittnesförhöret verkar som tidigare har nämnts ha utformats med vittnespsykologiska aspekter 

som huvudskäl.114 Det kan dock övervägas om ordningen fortsättningsvis uppfyller sitt syfte. 

Särskilt med beaktande av att ordningen tillkom under 1940-talet och vittnespsykologin har 

gjort framsteg sedan dess.115 Mellqvist – som genom sin ställning som rådman i det närmaste 

exemplifierar en röst från verkligheten – har angett att ordningen antagligen inte är den bästa 

för att få fram en så fullständig version som möjligt som inte innehåller avsevärda brister.116  

Genom förhörets uppbyggnad skapas balans mellan parterna. Särskilt verkar 

rättssäkerhetssyftet vara avgörande för utformandet av förbudet mot ledande frågor. Det är 

nämligen tydligt att den kontradiktoriska principen varit avgörande. Båda parter tillåts ta del av 

varandras yrkanden, grunder, bevisning, argumentation och får bemöta dessa.117 Särskilt tydligt 

är det eftersom motparten ges möjlighet att kontrollera utsagan från huvudförhöret genom att 

under motförhöret försöka få vittnet att motsäga det som denne har uttalat under 

huvudförhöret.118 Det märks även genom att den som har kallat vittnet, alltså den som vittnet 

troligen kommer att uttala sig till fördel för, tillåts inleda förhöret. På så sätt tillåts att ett 

förtroende för vittnet att byggas upp.  

Det är troligen här som resonemanget strandar. Det bör nämligen med utgångspunkt i den 

kontradiktoriska principen inte vara möjligt att helt utesluta möjligheten att ställa ledande frågor 

eftersom det är på det sättet som den tilltalade har möjlighet att pröva det bevis som har ställts 

gentemot denne, nämligen vittnet. Sannolikt är det dock inte helt svartvitt utan en förändring i 

den riktningen kunde möjligen göras. Det kunde dock med hänsyn till den kontradiktoriska 

principen inte göras för stora förändringar. Den tilltalade har ett viktigt verktyg i de ledande 

frågorna och det är därför sammanfattningsvis favor defensionis nödvändigt att dessa kvarstår.  

                                                 
113 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 46. 
114 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
115 Vittnespsykologin har gjort framsteg särskilt från och med 70-talet, se Granhag, Vittnespsykologi, s. 13. 
116 Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, på s.  765, not 27. 
117 Angående kontradiktionsprincipens påverkan se Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 30.  
118 Jfr med prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 175.  
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Undersökningen övergår därför till en syftes- och ändamålsundersökning av förbudet mot 

ledande frågor. Som tidigare har visats har de ledande frågorna en stark påverkan på vilket svar 

som vittnet ger. Ur saklig synpunkt är det alltså rent olyckligt att tillåta ledande frågor eftersom 

dessa riskerar att ge svar som inte överensstämmer med verkligheten.119 Det är dessutom så att 

vittnena efter att påverkats kan ha helt fördärvat sitt faktiska minne från händelsen.120 Ett 

”förstört” minne är inte särskilt användbart och problematiken med att ledande frågor tillåts 

ställas blir än tydligare. Är minnet fördärvat måste det antas att en sedvanlig jurist inte kan 

återupprätta det under vittnesförhöret. Oavsett om det har fördärvats när vittnet innan 

huvudförhandlingen har hörts eller om det har fördärvats under motförhöret när ledande frågor 

har ställts. Det antyder även att vittnet är enkelt att suggestera och bör tyda på att vittnet inte är 

särskilt säker på informationen som denne ger. Det visar dels att regelverket inte är 

ändamålsenligt eftersom vittnet genom att ledande frågor har fått ställas riskerar att ”förstöras” 

som bevisning.  

Först ska konstateras varför ett förbud mot ledande frågor överhuvudtaget finns. Förbudet är 

motiverat för att vittnet inte ska få möjlighet att använda sig av informationen som ges i frågan 

för att fylla ut minnesluckor eller påverkas av densamma.121 Syftet med att ledande frågor inte 

tillåts under huvud- och återförhöret måste komma sig av att vittnet är partiskt gentemot den 

som har kallat vittnet och därför håller dessa förhör. Det finns inte anledning för den som har 

åberopat vittnet som bevismedel att lura ur det ”egna” vittnet uttalanden. Under huvud- samt 

återförhör sker vittnesförhöret snarare lugnt och oftast utan några överraskningar.122 Såvida inte 

vittnet under motförhöret har bytt inställning och numera snarare har uttalat sig till förmån för 

motparten. Det främsta syftet måste dock vara av hänsyn till vittnesmålet som bevisning. Detta 

syfte är med tanke på vittnets benägenhet att påverkas att besvara frågorna på det sätt som 

förhörsledaren önskar ett både viktigt och berättigat syfte.  

Även valet att inte tillåta ledande frågor under huvudförhöret men under motförhöret måste 

grunda sig i att vittnet är partiskt gentemot den som har kallat denne.123 Skulle frågor som 

inbjuder till ett visst svar tillåtas under dessa delar kunde det leda till att vittnet skulle lämna 

icke sanningsenliga svar.124 Den hörda anses däremot kunna stå emot ledande frågor under 

motförhöret eftersom vittnet inte är partiskt gentemot motparten som den är gentemot den som 

har kallat vittnet. Vittnet anses därför kunna stå emot ledande frågor från motparten men inte 

från den som har kallat vittnet.125 Det skulle snarast bli en parodi om den som kallat vittnet 

tilläts ställa ledande frågor eftersom det inte finns anledning att påverka det vittne som redan är 

partiskt till förhörsledarens fördel. Vittnet har troligen även redan innan huvudförhandlingen, 

under de tillfällen vittnet har hörts om händelseförloppet, påverkats så att förhörsledarens 

önskade berättelse har inpräntats. Ledande frågor blir därför överflödiga.126  

                                                 
119 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 84.  
120 Vittnespsykologer verkar vara överens om att sådan information kan förvärva vittnesmålet, se Granhag, 

Vittnespsykologi, s. 46 f.  
121 Bring m.fl., Förhör, s. 116. 
122 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 306 f.  
123 Angående vittnets partiskhet se Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 303. 
124 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 46. 
125 Se Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 307. 
126 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 310.  
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Lagstiftaren har ändock tillåtit dessa frågor under motförhöret. Motförhöret verkar inte i särskilt 

många fall vara fördelaktigt för den som håller det. Trots det händer det i praktiken mycket 

sällan att parter avstår från att hålla motförhör.127 Det kan därför övervägas huruvida det alls är 

nödvändigt att ha en ordning där ledande frågor är tillåtna under ett motförhör. Även om vittnet 

som svar på en fråga anger precis det som frågeställaren har önskat så riskerar de ändå vara 

ofördelaktiga för den som har ställt dem eftersom svaren generellt ges ett mycket lågt om ens 

något bevisvärde.128 Vad är då syftet med att överhuvudtaget tillåta att ledande frågor ställs? 

Bestämmelsen avseende ledande frågor har kritiserats till exempel för att vara för vag och 

generell, vilket innebär tolknings- och gränsdragningsproblem. Det är möjligt att gå så långt 

som att den på grund av dessa problem leder till ett vanskligt resultat eftersom den är svår att 

följa korrekt.129 Till exempel ledande frågor till det vittne som av någon anledning i grunden 

har en fientlig inställning gentemot den som ställer frågor kan leda till att vittnet inte ger de 

önskade svaren. Under motförhöret hjälper det då inte att förhörsledaren tillåts ställa ledande 

frågor eftersom denna instinktivt inte besvaras på det sätt som förhörsledaren har önskat och 

inbjudit till.130  

Regelverkets ändamålsenlighet kan ifrågasättas eftersom det grundas på en misstro mot vittnets 

förmåga att avge en utsaga som överensstämmer med det verkliga händelseförloppet.131 I det 

här hänseendet ska även påpekas att lagstiftaren har angett att vittnet ska ges möjlighet att själv 

förklara hur säker denne är på vad som har iakttagits.132 Detta bör inverka på så sätt att hänsyn 

tas till risken att vittnets berättelse inte överensstämmer med det verkliga händelseförloppet. 

Förhörsledaren bör i enlighet med detta inte pressa vittnet att berätta sådant som vittnet själv 

inte tror sig kunna göra, till exempel exakta hastighetsangivelser. Det verkar dock inte gå till så 

i praktiken.133 Som nog redan har framgått ovan är denna misstro mot vittnen dock inte 

obefogad och motförhörets möjlighet att ställa dessa är därför befogad.  

En anledning till att använda ledande frågor är enligt motiven för att utröna hur enkelt vittnet 

kan påverkas.134 Det borde vara den främsta anledningen att ställa ledande frågor, oavsett vilken 

part det är som ställer frågorna. Även Diesen ser det här som det absolut främst skälet till att få 

ställa ledande frågor. Ytterligare anledningar ser han inte alls. Han anser till och med att 

lagstiftningen därför bör skrivas om så att förbudet mot ledande frågor är tillåtna inte skulle 

vara beroende av under vilken del av förhöret det är fråga om. Istället skulle regeln ange att de 

ledande frågorna var tillåtna om förhörsledaren ämnade visa på hur enkelt vittnet kunde 

påverkas.135 Det här är ett helt rimligt resonemang. Det kunde även vara relevant att visa på att 

vittnet med svårighet kan påverkas. Den som har kallat vittnet kunde så visa att vittnet är säker 

                                                 
127 Fitger & Mellqvist, Domstolsprocessen, s. 256. 
128 Se angående svarens bevisvärde t.ex. Nordh, Bevisrätt A, s. 74 f. och Diesen, Ledande frågor, s. 100. 
129 Diesen, Ledande frågor, s. 103. 
130 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91. 
131 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 97.  
132 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
133 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 98. 
134 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
135 Diesen, Ledande frågor, s. 102 f. och 107.  
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på sin sak och inte med enkelhet låter sig påverkas. Det är en berättigad anledning att ställa 

ledande frågor enligt dagens regelverk. Det är de övriga anledningarna som inte kan motiveras.   

Lagstiftaren har angett att ledande frågor endast får ställas när de krävs för att utröna 

sanningshalten i vittnets utsaga.136 Möjligheterna att genom ledande frågor utröna 

sanningshalten genom ledande frågor kan inte vara stora, särskilt med beaktande av risken för 

att det som uppnås snarare är felaktiga utsagor. Dessa frågor verkar snarare leda till att vittnet 

säger sådant som förhörsledarens frågor påverkat denne att säga. Regelverket verkar således 

vara felformulerat och inte ändamålsenligt.  

 

  

                                                 
136 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 177.  
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3 Frågor som ska avvisas    

3.1 Avvisanderegeln 

I frågeregeln anges att rätten ska avvisa förvirrande frågor, frågor som uppenbart inte hör till 

saken samt frågor som på annat sätt är otillbörliga. Genom en lexikalisk tolkning av 

bestämmelsen förstås att otillbörliga frågor innefattar förvirrande frågor och frågor som inte 

hör till saken men som även omfattar ytterligare situationer. Det kan sammanfattas till att frågor 

som på något sätt är att klassificera som otillbörliga ska avvisas. Denna distinktion gör att dessa 

frågor behandlas som en enhet. I brist på en begränsning i bestämmelsen ska rätten avvisa frågor 

under hela vittnesförhöret, det vill säga under huvud-, mot- och återförhöret. Bestämmelsen är 

således inte, som ledande frågor, beroende av vilken del av förhöret det är fråga om.137 

I motiveringen till avvisanderegeln ges inte någon vidare vägledning avseende vilka frågor som 

ska avvisas.138 Denna brist på tolkningsvägledning gör att vägledning istället får hämtas i 

doktrin. Av naturliga orsaker har flera vetenskapsmän försökt lista ut vilka situationer som 

lagstiftaren har avsett när denne talar om otillbörliga frågor. Det är endast ”frågor som 

uppenbart inte hör till saken” som har prövats i praxis medans vad lagstiftaren har avsett med 

”förvirrande” eller ”på annat sätt otillbörliga frågor” inte verkar ha prövats i praxis.139 

Inledningsvis ska konstateras att avvisandet av i svensk processrätt skiljer sig från avvisande i 

common law-rättssystemet. En central skillnad är att den senare har en jury. Relevanskraven på 

den bevisning som presenteras för juryn blir därför högre. Avvisandereglerna blir därför av mer 

formalistisk karaktär. Nu återkommer vi till det som nämndes i början av framställningen. 

Nämligen att ombuden i dessa rättssystem i mycket större omfattning invänder mot frågor som 

har ställts. Rättens uppgift i att ta ställning till huruvida frågor ska tillåtas blir således viktigt. 

Detta eftersom det som i svensk rätt benämns som grova rättegångsfel, alltså formella fel kan 

föranleda omprövning av en av dem.140 Felaktigt avvisande av bevisning som senare visar sig 

vara relevant kan således bli allvarliga.  

3.2 Förvirrande frågor 

Vad som utgör en förvirrande fråga enligt avvisanderegeln verkar vara upp till praxis.141 Som 

utgångspunkt för vad förvirrande frågor kan vara redogörs nedan för ett autentiskt vittnesförhör 

vari försvararen (F) höll motförhör med målsäganden (S) i ett våldtäktsmål. Under förhöret 

använde försvararen ordet samlag på ett sätt som inte överensstämde med hur vittnet definierade 

                                                 
137 Avseende vilken del av förhöret bestämmelsen avser, se Bring, m.fl., Förhör, s. 117 och Fitger & Mellqvist, 

Domstolsprocessen, s. 256. Även HD uttalar i NJA 2006 s. 520 något i samma riktning när det anmärks att 

avvisanderegeln gäller under både huvudförhör och motförhör. 
138 Avvisanderegeln nämns varken i NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483 eller prop. 1986/87:89 om ett 

reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f. 
139 Se NJA 2006 s. 520, inte heller Samuelsson har funnit någon annan praxis, se Samuelsson, Att förhöra ett 

vittne, s. 27. 
140 Diesen, Ledande frågor, s. 94 f. 
141 Så kan konstateras med hänvisning till bristen på motivuttalanden och måste även anses framgå av att 

lagstiftaren har angett att det inte är möjligt att i lagstiftning närmare ange hur förhöret ska ledas, se NJA II 

1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk 

citeras.  
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ett samlag. Den senare ansåg nämligen att ett samlag inte skett om mannen inte hade fått 

utlösning. Försvararen hade inte uppmärksammat skillnaden och får det därför att verka som 

att det vittnet berättade under huvudförhandlingen skiljde sig från vad denne hade angett under 

polisförhöret. Vittnesförhöret löd som följer:  

”F: berätta vad som hände! 

S: Ja … Ja det ju en kille som försökte ligga med mej … men … men han hade ju inget samlag. 

F: Hade han inget samlag? 

S: Nej. 

F: Är du säker? 

S: Jaa. 

F: Du har ju sagt ordagrant och det har jag framför mej förstår du: ”Och då stoppade han 

penisen i där med då …”. 

S. Neej. 

F: Hur kom det sej att ni hade samlag då? Berätta! 

S: Vi hade ju inget samlag tillsammans killen och jag. 

F: Gick ni inte in i hotellet och hade samlag du och killen? 

S: Neej det hade vi inte. 

F: Men det har du ju berättat! …”142  

Därefter avvisar ordföranden frågan med hänvisning till att det är en snärjande fråga vilket 

enligt Samuelsson är helt korrekt. Det kan vara just här som gränsen för förvirrande eller på 

annat sätt otillbörliga frågor går, i den mening att frågorna eftersom de ställs med grund i ett 

klart missförstånd annars riskerar att leda till ett felaktigt förhörsresultat.143 Det måste vara en 

rimlig tolkning av regelverket. Det hade inte varit lämpligt att förhörsledaren som frågar ut 

vittnet på det sätt som gjorts ovan och som känner till hur vittnet definierar samlag, tilläts 

fortsätta ställa frågor på det sättet. Det bidrar endast till att vittnet blir förvirrat. I förlängningen 

bör de frågor som förvirrar vittnet kunna ge upphov till stora problem i bevishänseende. Blir 

vittnet rädd att avge sin berättelse om förhörsledaren tillåts försöka förvirra vittnet på så sätt? 

Har vittnets minnesbild rent av förvirrats av de förvirrande frågorna? 

En annan utgångspunkt bör vara att rätten ingriper gentemot frågor när dessa är grundade på 

medvetet oriktiga uppgifter, denna verkar Bring m.fl. företräda.144 Både Bring m.fl. och 

Samuelson vänder sig till bestämmelsen om förundersökning i 23:12 i RB för att som sista 

utväg få vägledning avseende avvisandet av förvirrande frågor.145 I 23:12 i RB preciseras vilka 

frågor som är förbjudna vid vittnesförhör under förundersökning och som exempel nämns att 

lämna medvetet oriktiga uppgifter. Frågan är dock om det är möjligt att göra en sådan analogi? 

Lagstiftaren har inte uttryckligen angett att det skulle vara möjligt att dra en parallell mellan de 

två sortens förhör.146 Den analogi som görs till förundersökningsreglerna borde dock inte 

uppmuntras eftersom förundersökningen och rättegången har diametralt olika förutsättningar i 

det hänseendet att rättegången är ett mer kontrollerat förfarande. Särskilt hur korsförhöret har 

                                                 
142 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 26. Det ska dock anmärkas på att exemplet avser en målsägande och inte 

ett vittne i allmänhet. Eftersom dessa i princip utförs enligt samma regelverk är exemplet ändå intressant.  
143 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 27.  
144 Se Bring m.fl., Förhör, s. 118. 
145 Se Bring m.fl., Förhör, s. 118 not 46 och Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 27. Avseende 

analogitillämpning se Peczenik, Vad är rätt?, s. 341 ff.  
146 Lagstiftaren nämner inte något i den riktningen varken i NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483 eller 

prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f.   
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utformats, närmare bestämt möjligheten att genom motförhöret ifrågasätta uppgifterna. Även 

rättens övervakning av hur beviset tas fram bör innebära att regelverket avseende 

förundersökningen inte bör vara möjligt att applicera på situationen som föreligger vid 

huvudförhandlingen. Till trots mina invändningar mot att använda förundersökningsreglerna 

på det sättet kan dock slutresultatet vara i princip detsamma.  

Det är i det nyss citerade exemplet inte fråga om medvetet oriktiga uppgifter. Vad är då 

slutsatsen avseende hur de medvetet oriktiga uppgifterna ska hanteras? Samuelssons förslag är 

som nämnt att gränsen för förvirrande frågor kan gå vid de frågor som är medvetet eller 

omedvetet förvirrande. Hans förslag är således mer vid än den som Bring m.fl. uppställer. Den 

senare begränsar gränsen för de otillåtna frågorna till medvetet oriktiga uppgifter. Det kunde 

hävdas att Bring m.fl. inte tar ställning till omedvetet oriktiga uppgifter. Genom att begränsa 

sig till medvetet oriktiga uppgifter måste dock ett sådant ställningstagande anses ha gjorts. Med 

hänvisning till exemplet ovan är det helt rimligt att rätten ingriper när frågan som ställs så tydligt 

är förvirrande för vittnet, att inte ingripa skulle kunna leda till ett felaktigt bevis. Även därför 

måste det vara nödvändigt att de omedvetet oriktiga uppgifterna förtydligas och frågan bör 

istället ställas på annat sätt.  

Analogitillämpning av förundersökningsbestämmelsen verkar användas av Bring m.fl. även för 

att utröna huruvida snärjande frågor är tillåtna eftersom de anger att snärjande frågor kan anses 

vara otillbörliga gentemot förhörspersoner.147 Snärjande frågor bör av en rent lexikalisk 

tolkning omfattas av begreppet förvirrande. I motiven till 23:12 i RB, alltså 

förundersökningsregeln, uttalar sig lagstiftaren om huruvida snärjande frågor ska tillåtas. Det 

är lockande att använda dessa uttalanden som vägledning. Med bakgrund i undersökningen 

hittills verkar det rimligt att snärjande frågor och sådana som bygger på medvetet oriktiga 

uppgifter inte ska tillåtas av rätten. Dock bör en sådan kategorisering göras med grund i den 

allmänna avvisanderegeln. För denna ståndpunkt talar även det faktum att det i övrigt inte finns 

någon som använder sig av motivuttalandena avseende förundersökningen och det i övrigt 

endast avges vaga uttalanden om vilka frågor som är otillåtna enligt avvisanderegeln.  

3.3 Frågor som uppenbart inte hör till saken 

3.3.1 Vad som avses med ”saken”  

Den förhörsmetod som tidigare har beskrivits som syftar till att lura in vittnet i ett hörn kan bli 

ett krångligt förhör vilket onekligen riskerar innebära att rätten får svårt att förutse huruvida 

dessa frågor verkligen är relevanta. Rätten behöver alltså ta ställning om frågan ligger utanför 

det relevanta området. 

Avvisanderegeln behöver i det här avseendet analyseras särskilt avseende två rekvisit, dels 

”saken” och dels uppenbarhetskravet. Vad som avses med ”saken” har prövats i NJA 2006 s. 

520. I domen förklarade HD att motförhöret karaktäriseras av att förhörsledaren ämnar få fram 

information som försvagar eller eliminerar bevisvärdet av det som vittnet har angett under 

huvudförhöret. Under motförhöret får frågor därför ställas under vida ramar varför hovrättens 

                                                 
147 Se Bring m.fl., Förhör, s. 118 och SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 290. En 

bestämmelse intogs dock inte i rättegångsbalken, se NJA II 1943, Den nya rättegångsbalken, s. 308. 
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beslut om att avvisa frågor under densamma kunde avvisas. Avvisningsbeslutet ansågs dock 

inte ha inverkat på målets utgång och domvilla förelåg därför inte. Slutsatsen av rättsfallet synes 

vara att frågor som under huvudförhöret ställs utanför förhörets bevistema, det vill säga det som 

vittnet avses kunna bevisa, ska avvisas i enlighet med frågeregeln. Ramen för huvudförhöret 

konstateras av HD konstateras vara bevistemat.148 

Domen avsåg en skiljedom, det vill säga ett dispositivt mål. Det behöver därför inledningsvis 

undersökas om domen är prejudicerande även i brottmål. HD uttalar sig, som brukligt, inte om 

domens genomslagskraft i domskälen. En diskrepans mellan brottmålen och de dispositiva 

målen finns naturligtvis som grundförutsättning för rättegången och påverkar således många 

processrättsliga frågor. Brottmål är en särart. Det förtydligas till exempel alltid i 

rättegångsbalken om det som avses är endera av dem eller om en bestämmelse kan tillämpas 

avseende båda slags mål. Frågan om domens prejudikatvärde i brottmål är därför naturlig. I 

doktrin verkar dock rättsfallets slutsatser ofta slentrianmässigt nämnas som ett svar på vilka 

frågor som får ställas. Det bör inte vara möjligt att hantera brottmålen så generellt.  

Svaret finns troligen i att de dispositiva målen är uppbyggda kring dispositionsprincipen vilket 

brottmålen inte är, denna skillnad är central. Samuelsson konstaterar att domens slutsatser 

endast har bäring i dispositiva mål och i brottmålen gäller därför inte bevistemat som 

begränsning ens under huvudförhöret.149 Även Bring m.fl. anger att en skillnad föreligger och 

att denna beror på att det i brottmål strävas efter en materiellt riktig dom.150 Slutsatsen blir 

därför att det för brottmålen inte kan uppställas den begräsning som HD har uppställt för de 

dispositiva målen eftersom målet inte är prejudicerande. 

Hur ska begreppet ”saken” betraktas i brottmål? I domen verkar begreppet klargöras genom ett 

analogislut eftersom rekvisitet likställs med bevistemat. Det måste anses ovanligt att en sådan 

tolkning görs avseende den här sortens regler. Begreppet ”saken” har i övrigt i rättegångsbalken 

andra betydelser än denna.151 Fristående från rättsfallet kan därför slutsatsen dras att bevistemat 

är en precisering av förhörstemat och att denna skulle vara gränsen för vad som är en tillåten 

fråga i brottmål inte verkar troligt. Det borde finnas frågor som även om de ligger inom det 

angivna bevistemat måste avvisas.152 Varför ”saken” skulle vara synonymt med det aktuella 

bevistemat är fortsättningsvis oklart. Lagstiftaren har inte antytt att så skull vara fallet. 

Rekvisitet borde istället beaktas helt autonomt, det är inte möjligt att jämföra med hur rekvisitet 

i övrigt i rättegångsbalken används.153  

Det ska nu undersökas huruvida förhörstemat kan utgöra en gräns för tillåtna frågor. I kallelsen 

preciseras vad förhöret gäller, det vill säga förhörstemat anges (36:7 2 st. RB). Förhörstemat 

anges för att vittnet ska känna till varför hen är kallad att vittna. På så sätt kan denna vara beredd 

på att svara på en viss slags frågor, det vill säga avseende en viss händelse eller avseende 

                                                 
148 NJA 2006 s. 520, på s. 523 f. 
149 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 27. 
150 Bring m.fl., Förhör, s. 117. 
151 T.ex. Fitger, Rättegångsbalken. 3, s. 36:42b. 
152 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 97. 
153 Avseende rekvisitets självständighet se Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91 f. Begreppet ”saken” återfinns 

även i exempelvis 4:13 1 p. och i 13:3 3 st. i RB, se Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91, not 19. 
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särskilda omständigheter. Förhörstemat har således som funktion att vägleda vittnet till vilka 

frågor som kommer att ställas.154 Det kunde som en allmän utgångspunkt förutsättas att frågor 

utanför förhörstemat inte är relevanta eller bör tillåtas. Det är rimligt eftersom det är vad vittnet 

har kallats för att vittna om.155 Att det skulle vara så följer dock inte av lagtexten eller 

motiven.156  

Främst två anledningar omöjliggör att förhörstemat kunde vara ramen för vittnesförhöret. För 

det första bör vissa frågor som ligger utanför förhörstemat definitivt tillåtas. Till exempel 

sådana frågor som avser den hördes kompetens att uttala sig om frågor och hens förutsättningar 

att kunna göra de iakttagelser hen säger sig ha gjort, hens förmåga att minnas det hen uttalar sig 

om och relationen till parterna och andra inblandade.157 Sådana frågor har lagstiftaren 

uttryckligen angett att ska tillåtas.158 Det omfattar normalt sådant som har med vittnets person 

att göra. Exempelvis frågor som avser att klargöra vittnets kompetens och förmåga att göra den 

sagda iakttagelsen. Vittnet har redan vid kallelsen förstått att hens personliga egenskaper är 

intressanta eftersom detta har angivits vara av intresse i relation till en viss händelse genom 

kallelsen och i den angivna förhörstemat.159 Ett sådant synsätt verkar inte särskilt märkligt. 

Det finns ytterligare en anledning till att det inte kan vara förhörstemat som avgränsar vilka 

frågor som är tillåtna. Ramarna för förhöret är egentligen inte kopplat till vilken bevisning som 

förhöret ämnar visa vilket innebär att det inte ens är säkert att den som hör vittnet känner till 

förhörstemat eftersom det kan vara rätten som har tillhandahållit förhörstemat. Det hade lett till 

att det skulle varit okänt för förhörsledaren vilka frågor denne fick ställa. Det är inte en rimlig 

slutsats och förhörstemat kan inte vara vad som har avsetts med ”saken”. Även var förhörstemat 

är placerat i rättegångsbalken och formuleringen av bestämmelsen antyder att förhörstemat inte 

är ämnat att ha denna funktion. Åtminstone inte direkt eller fullt ut. En annan sak är att 

förhörstemat säkert ofta kan överensstämma med de gränser som i verkligheten är rimliga att 

anlägga. Det är enkelt att tänka sig att en fråga som inte har med saken att göra ligger utanför 

förhörstemat. Överensstämmelsen mellan ”saken” och förhörstemat bör i det avseendet vara 

oavsiktlig.160 Förhörstemat utgör därför i brottmålen istället endast ett riktmärke enligt vilket 

det ska bedömas om det bevis som åberopas är relevant.161 Det verkar troligt att ”saken” varken 

avser bevis- eller förhörstemat. Begreppet verkar istället självständigt och fristående från dessa 

begrepp. Det är istället att be parterna att hålla sig till saken som är rätt.162  

Det kan övervägas om en närmare definition av saken kan göras. En sådan avgränsning kunde 

till exempel vara åklagarens gärningsbeskrivning. Det kan inte vara möjligt att döma någon 

utanför denna och bevisning utanför den ramen blir därför uppenbart inte relevant.  

                                                 
154 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 92. 
155 Fitger & Mellqvist, Domstolsprocessen, s. 256. 
156 Något sådant anges varken i NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483 eller prop. 1986/87:89 om ett 

reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f.   
157 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 92. 
158 Se NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras.  
159 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 92. 
160 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 92 f. och 97.  
161 Bring, m.fl., Förhör, s. 117. 
162 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91 f. och 97.  
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3.3.2 Uppenbarhetskravet 

För att en fråga ska avvisas krävs även att bestämmelsen uppfyller ytterligare en förutsättning 

– förutom det nu undersöka kravet på koppling till ”saken” – nämligen att det är uppenbart att 

frågan inte har med saken att göra. Lagstiftaren har således uppställt ett uppenbarhetskrav vilket 

innebär att ramen för de tillåtna frågorna ytterligare vidgas eftersom rekvisitet innebär att en 

ännu högre ribba sätts för att en fråga ska kunna klassificeras som otillåten.163 Endast uppenbart 

irrelevanta frågor ska således avvisas.  

Rätten får i enlighet med uppenbarhetskravet inte avvisa frågor endast för att de är oklara.164 

Det är således först när det står klart, det vill säga är uppenbart, att en fråga eller frågeinriktning 

är betydelselös som denna får avvisas.165 Oklara frågor måste istället vara sådana frågor som är 

svåra att förstå. Det måste snarast antas hänföras till kapaciteten hos den som ställer frågan. 

Oklara frågor bör först förtydligas och först om den fortsättningsvis uppenbart inte hör till saken 

ska den avvisas.  

3.3.3 Slutsatser  

Särskilt med bakgrund i att uppenbarhetskravet har uppställts verkar utrymmet för att i enlighet 

med lagregleringen avvisa frågor med grund i att de är irrelevanta egentligen är mycket litet. 

Under motförhöret bör dessa ramar anses vara störst. Det verkar i avvisandebestämmelsen inte 

finns någon skillnad mellan huvud- och motförhör.166 Det är dock naturligt att det under 

motförhöret finns ett behov av att ställa frågor inom ett större område och gå längre från 

bevistemat än vad man önskar vid huvudförhöret.167 Det är naturligt eftersom det inte bör finnas 

särskild anledning för den som har påkallat förhöret att under övriga delar avvika från vad denne 

har avsett att visa med förhöret. 

Det förefaller rimligt att begreppet ska avse vad som är relevant för målet i stort och att frågorna 

därför behöver ställas inom de väldigt vida ramarna. Det är därför inte möjligt att skapa en lista 

för vilka frågor som ska vara otillåtna till vissa personer i vissa mål eller på förhand ange något 

generellt om vilka frågor som aldrig får tillåtas. Otillbörlighet måste i alla fall bedömas med 

bakgrund i det enskilda fallet. Bedömningen av otillåtna frågor är vanskligare än att endast 

likställa det med bevis- eller förhörstemat. Oavsett om frågorna för rätten verkar otillbörliga 

ska de tillåtas om de bedöms ha relevans. Intresset av att i brottmål utreda det verkliga 

händelseförloppet innebär att viss finkänslighet får stå tillbaka.168  

Ett exempel på bedömningen av irrelevanta frågor kan vara sådan utfrågning som Samuelsson 

som målsägandebiträde företog. I målet var den tilltalade åtalad för att i ett bråk ha förolämpat 

målsäganden genom att kalla honom ”svartskalle” och sagt att sådana som han inte var 

välkomna i Sverige. När Samuelsson, med inspiration från O.J. Simpson-rättegången, började 

med att fråga ”Brukar du kalla folk för svartskalle?” tillät ordföranden med hänvisning till 

                                                 
163 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 93. 
164 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 25.  
165 Bring m.fl., Förhör, s. 117.   
166 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 93 och 97. 
167 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 97, not 23.  
168 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 95 f. 
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bristande relevans inte att frågan ställdes. Däremot tilläts Samuelsson fråga huruvida den 

tilltalade hade kallat målsäganden för ”svartskalle”.169 Skillnaden är tydlig. För målet bör det 

inte vara relevant hur den tilltalade annars använder ordet och ordföranden avvisar därför 

frågan. Som en jämförelse kan nämnas att liknande frågor tilläts ställas i det amerikanska 

förhöret.170 

Behovet av att tillåta en stor omfattning frågor i gråzonen ska dock inte sammanblandas med 

avvisandet av frågor som är chikanerande och som inte alls är relevanta.171 Med chikanerande 

frågor avses en form av hjälpfakta, vilken även brukar refereras till som så kallad 

karaktärsbevisning. Förhörsledaren kan vilja ställa frågor som kan betraktas som chikanerande 

i syfte att försöka förete fakta som försvagar vittnets trovärdighet. Det kan till exempel vara att 

uppmärksamma rätten på att vittnet är en långvarig ovän till den tilltalade eller att vittnet 

tidigare har blivit påkommen med att ljuga eller har begått brott som försvagar bevisvärdet av 

annan bevisning.172  

Svensk rätt innehåller, med bakgrund i principen om fri bevisföring, inte ett förbud mot att 

förete bevisning om en persons trovärdighet, vilket innefattar karaktärsbevisning. I 

överensstämmelse med principen kan bevis som syftar till att visa att vittnets förmåga inte 

räcker för att göra de avsedda iakttagelserna inte heller uteslutas.173 Skulle rätten anse att hela 

vittnesmålet på grund av vittnets personliga egenskaper saknar betydelse kan bevisningen 

avvisas genom 35:7 i RB.174 Rätten bör kunna avvisa chikanerande frågor om syftet med att de 

ställs främst är att verka chikanerande. De saknar därför relevans och kan anses otillbörliga.175 

Det bör vara möjligt för rätten att avvisa chikanerande frågor med hänvisning till att de 

uppenbart inte hör till saken. Det krävs en del innan en fråga når upp till de i bestämmelsen 

uppställda rekvisiten. Det verkar inte vara helt enkelt att avgöra om en chikanerande fråga är 

relevant. Viktigast är även här att frågorna avvisas med beaktande av principen favor 

defensionis. 

3.4 Övergripande bedömning av avvisanderegeln 

Det är nu möjligt att övergå till att analysera vilka frågor som kan bli relevanta under begreppet 

”på annat sätt otillbörliga”. Ett exempel på frågor som ska avvisas som otillbörliga i denna 

mening bör vara nedsättande frågor.176 Nu har det därför blivit dags att fråga sig om 

avvisanderegeln även fungerar som ett skydd för vittnet gentemot frågor som är vanärande eller 

                                                 
169 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 129 f. 
170 Se tidigare nämnda Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 125 f. och Diesen, Ledande frågor, s. 95 f., det 

måste dock påpekas att det bara är fråga om förhör som kan exemplifiera den amerikanska inställningen men 

som inte är underlag för hur alla förhör sköts i rättssystemet.   
171 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 96.  
172 Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande, s. 484. 
173 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 451 vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras, sådan bevisning kan enligt motiven till 35:7 i RB avvisas som helhet, det vill säga 

förvägras upptagning. Detta grundas i bestämmelsens 1 punkt genom vilken rätten ska avvisa sådant som är 

utan betydelse i målet. 
174 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 466 vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
175 Bring m.fl., Förhör, s. 117.  
176 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 16.  
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förolämpande gentemot denne. Frågorna kan likna de målsäganden kan få, typexemplet är 

”varför hade du så kort kjol?”.  

Det är enligt svensk rätt en allmän skyldighet att vittna, 36:1 1 st. i RB. Den som utan giltigt 

skäl vägrar avlägga ed, avlägga vittnesmål eller svara på en fråga riskerar att behöva betala vite 

eller häktas i högst tre månader, 36:21 i RB. Vittnet har även under själva huvudförhandlingen 

vissa skyldigheter. Dessa innefattar att vittnet måste besvara frågorna sanningsenligt och även 

upplysa rätten om sådant som denne inser att är värdefullt för målet.177 Detta är en del av den 

straffsanktionerade sanningsplikten.178 Det vittne som under ed talar osanning eller förtiger 

sanningen riskerar att dömas för mened, 15:1 i brottsbalken (1962:700) (BrB). För att det ska 

bli aktuellt krävs dock att uppsåt föreligger. Straffansvaret enligt 15:1 i BrB förutsätter att 

personen har kunnat höras under ed.179 Påföljden är vite och, för de fall där vitet inte har 

fungerat, även häkte. Det innebär att vittnet hörs under straffansvar och bör således leda till att 

vittnet förstår allvaret i situationen av vittnesmålet. Frågan om ett eventuellt skydd för vittnet 

blir således relevant eftersom dessa har en hel del skyldigheter. 

När regelverket så här långt har undersökts kan det konstateras att ingenting tyder på att 

regelverket tar särskild hänsyn till hur vittnet påverkas av situationen. Genom bestämmelserna 

vari vittnet ges möjlighet att vägra svara kan det dock sägas att de har ett visst skydd. Det avser 

närmast 36:6 1 st. RB vari skyddet mot att som vittne avslöja att vittnet själv eller en närstående 

har begått en brottslig handling eller vanärande handling stipuleras. Bestämmelsen är ett uttryck 

för oskuldspresumtionen i och med att genom att vittnet får vägra yttra sig om sådant som skulle 

röja en brottslig handling som företagits av vittnet eller någon av vittnets närstående. Därutöver 

får vittnet vägra yttra sig om yrkeshemligheter eller om enskilds personliga förhållanden som 

omfattas av sekretess, såvida det inte finns synnerlig anledning att ändå höra vittnet om 

uppgiften, 36:6 2 och 3 st. i RB.  

Vanärande eller förolämpande frågor kan inte generellt antas vara otillåtna. Detta verkar kunna 

vinna stöd i motiven med hänsyn till att det där anges att det inte är möjligt att ange de exakta 

förutsättningarna för hur vittnesförhöret ska ledas.180 Lagtexten verkar andas en ”från fall till 

fall” metodik vilket försvårar möjligheterna att tydligt göra en distinktion av exakt vad för 

frågor som är otillåtna utan det är fråga om en bedömning i det enskilda fallet.181 Huruvida en 

fråga ska klassificeras som tillåten kunde vidare bero på vem som förhörs. Enligt den tanken 

bör det inte vara möjligt att gå lika hårt på en tilltalad som på en förhörsperson som talar under 

sanningsplikt. På samma sätt anges att det är möjligt att låta förhörsledaren ställa hårdare frågor 

till en person som uppenbart ljuger jämfört med den som verkar försöka tala sanning.182  

Det är dessutom som tidigare har märkts svårt att på förhand avgöra om en fråga är berättigad 

eller inte och rätten måste därför vara försiktig vid avvisande av frågor med grund i att de är 

                                                 
177 Fitger, Rättegångsbalken. 3, s. 36:3. 
178 Ekelöf m.fl., Rättegång fjärde häftet, s. 241. 
179 Ulväng m.fl., Brotten mot allmänheten och staten, s. 132 och 143. 
180 Se NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
181 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 95. 
182 Bring m.fl., Förhör, s. 118.  
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onödiga eller ovidkommande.183 Mellqvist uppfattar det som att alla frågor får ställas, så länge 

de är relevanta i 36:17 5 st. i RB:s mening, det vill säga hör till ”saken”.184 Bring m.fl. tolkar 

avvisanderegeln så att det i brottmål är den preliminära bedömningen av huruvida ett bevis ska 

få tas upp, det vill säga en bedömning enligt 35:7 i RB, som är grundfunktionen för att avgränsa 

bevisningen. När det väl har konstaterats att bevismedlet ska tillåtas är i brottmålsprocessen i 

princip alla frågor tillåtna. Även Bring m.fl. anför dock, likt Mellqvist, att det är nödvändigt att 

avvisa frågor för att inget onödigt ska dras in i målet.185  

Den här liberala tolkningen av avvisanderegeln kan jag inte instämma i. Främst eftersom det 

inte överensstämmer med ordalydelsen. Detta eftersom lagstiftaren har angett att förvirrande 

frågor i sig kan utgöra en avvisningsgrund. Det är nämligen så att den sista delen av 

avvisanderegeln talar om att frågor som är ”på annat sätt otillbörliga” bör avvisas. En fråga 

borde rent hypotetiskt kunna vara relevant men ändå på annat sätt vara otillbörlig. Frågan har 

dock inte prövats och ett uttalande blir mestadels en gissning. Vidare missar Mellqvist m.fl. och 

Bring delvis målet när ”saken” ges sådan tyngd. Istället bör det relevanta som helhetsbild vara 

huruvida en fråga i slutändan är otillbörlig. Icke att förglömma är dock ”uppenbarligen inte till 

saken” ett mycket avgränsande rekvisit. Men att ”vilka frågor som helst får ställas så länge de 

är relevanta” kan jag dock inte instämma i.  

Vid betraktande av avvisanderegeln som helhet blir slutsatsen att utrymmet för att avvisa frågor 

är smalt. I det hänseendet är jag överens med Mellqvist m.fl. och Bring. De frågor som efter 

denna genomgång inte ska avvisas måste anses vara tillåtna.  

3.5 Avvisanderegelns syften och ändamålsenlighet   

Efter att ha undersökt de faktiska förutsättningarna för att avvisa frågor till vittnen finns det nu 

anledning att fundera över regeln i ett mer strukturellt sammanhang och ifrågasätta de syften 

som föranlett den utformning som nu måste anses vara mer eller mindre given.  

Först och främst behöver undersökas varför det är så viktigt att avvisa frågor att en ”ska”-

bestämmelse har införts avseende saken. I och med att förhöret är uppbyggt kring 

korsförhörsmodellen och den kontradiktoriska principen där båda parter genom den 

kontradiktoriska principen får ställa frågor gentemot det som vittnet har berättat verkar ramarna 

för att ställa frågor behöva vara vida. Här ska inte fördjupas i vad rättsprocessens syfte i 

samhällsbilden är. Istället ska frågan ställas, vilka syften föranleder att endast vissa frågor får 

ställas? Frågan är inte helt enkel att besvara. Motiven ger inte någon vägledning i frågan.186  

En spontan tanke är att det är nödvändigt att vissa frågor av processekonomiska skäl inte tillåts. 

Exempelvis Mellqvist hävdar att den nuvarande förhörsordningen i praktiken inte är 

ändamålsenlig eftersom förhöret upptar en ansenlig del av tiden för huvudförhandlingen medan 

beviset under överläggningen generellt ges minimalt med tid. Av en fem timmar lång 

                                                 
183 Se NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
184 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 96. 
185 Bring, m.fl., Förhör, s. 117. 
186 Något sådant anges varken i NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483 eller prop. 1986/87:89 om ett 

reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f.   
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huvudförhandling kan så mycket som fyra timmar, alltså 4/5, åt förhör. Under överläggningen 

ges bevisningen dock inte samma värde utan det är enligt Mellqvist vanligare att 1/5 ägnas åt 

at värdera förhören.187 Detta behöver inte stämma för alla brottmål men eftersom det har 

framförts av en verksam rådman kan uppgiften ändock visa på ett visst missförhållande. Det 

verkar alltså finnas en obalans i den bevisning som upptas under huvudförhandlingen och den 

bevisning som faktiskt är viktig för avgörandet i målet. Det är särskilt olyckligt om parterna 

snarare är av uppfattningen att vittnesmålet som bevisning är avgörande för målet.188 Parterna 

är i så fall vilseledda om de uppfattar det som att vittnet är av särdeles stor betydelse och 

kommer därför att prioritera fel när de avgör vilken bevisning de ska fokusera på. Tiden under 

huvudförhandling är dyrbar för de inblandade och om den kan tidseffektiviseras ytterligare är 

det förmånligt för alla inblandade.189 Det är därför rimligt att regelverket föreskriver att frågor 

som uppenbart inte hör till saken ska avvisas. Det kan alltså sägas vara av nödvändigt av 

processekonomiska skäl att avgränsa vilka frågor som tillåts. Ett möjligt syfte verkar således 

ha upptäckts, även om lagstiftaren inte har angett att så är fallet.  

Det verkar till och med finnas utrymme för att regelverket borde ange ytterligare frågor vara 

irrelevanta för att skapa en mer tidseffektiv process.190 Med bakgrund i hur stora friheter att 

ställa frågor som regelverket ger och med tanke på att vittnena nog i många fall inte själva kan 

avgöra vad som är relevant men ändå förväntas berätta fritt är det förståeligt om förhören drar 

ut på tiden. Det kan alltså ifrågasättas om regelverket i detta hänseende är ändamålsenligt. Det 

verkar dock inte, med hänvisning till syftet att få fram en berättelse så nära det verkliga 

händelseförloppet som möjligt samt med hänvisning till att parterna bör ges möjlighet att fritt 

fråga ut vittnet så att den kontradiktoriska principen säkerställs, vara tänkbart att av 

processekonomiska skäl förändra regelverket. Det är ironiskt med tanke på vad Mellqvist 

föreslår att tiden istället ska ägnas åt, nämligen att säkerställa rättssäkerheten.191 Det verkar som 

att vittnesförhöret helt enkelt är ett bevismedel som är tidskrävande men som kan vara enkelt 

att bedöma som bevisning. 

Syftet med att endast en mycket liten del frågor verkar möjliga att avvisa måste grundas på 

utredningssyftet. Det vill säga för att få fram en så bra, de vill säga sanningsenlig, bevisning 

som möjligt. Det så kallade utredningsintresset verkar ha haft förtur vid utformningen av 

regelverket. Rättens utrymme för att i dessa mål avvisa frågor är därför litet. Finkänsligheten 

får därför stå tillbaka och lagstiftaren verkar inte ha syftat till att skydda vittnet från otrevliga 

eller olämpliga frågor. De begränsade möjligheterna att avvisa frågor enligt regelverket kan 

tydligare förstås i och med att en fråga som avvisas som irrelevant istället får åberopas som ny 

bevisning.192 Möjligheterna att få hålla ett nytt förhör avseende den omständighet som rätten 

har funnit att uppenbart inte hör till saken är i brottmål inte begränsade, 45:17 i RB.193 Denna 

                                                 
187 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 82. 
188 T.ex. advokaten Samuelsson anför att vittnesförhörets praktiska betydelse inte kan överskattas, se 

Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 14.  
189 Diesen, Terapeutisk juridik, s. 73 och Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 82.  
190 Mellqvist är av åsikten att så bör ske, se Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 82. 
191 Se angående Mellqvists förslag Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 82. 
192 HD hänvisar till 35:7 och 43:10 i RB för att klargöra att dessa ger en lösning för den som har fått en fråga 

avvisad, se NJA 2006 s. 520, på s. 524. I brottmål finns en liknande bestämmelse i 45:17 i RB.  
193 Se NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 576.  
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lösning kan användas oavsett av vilken anledning som frågan har avvisats. Det faktum att det 

då kommer att behöva hållas ett nytt förhör borde inte i sak hindra parterna från att åberopa ett 

nytt bevis. Det stora utrymmet för tillåtna frågor blir helt rimligt eftersom det hade varit 

märkligt att uppställa högre krav på frågorna som ställs om det samtidigt är mycket enkelt att 

få ställa dessa genom att åberopa ett nytt huvudförhör. Återigen måste den kontradiktoriska 

principen ha inverkat på regelverkets utformning eftersom den kräver att den tilltalade ska ges 

stora möjligheter att försvara sig genom att förete bevisning gentemot den vittnesbevisning som 

har framlagts.  

Vad är då nackdelen med de fria ramarna för att ställa frågor? Med bakgrund i hur stora friheter 

förhörsledaren har att få ställa frågor en bit från vad som faktiskt är relevant i målet är det 

uppenbart en risk att parterna under förhöret ställer frågor vari ny information, för den tilltalades 

nackdel, framkommer. Principen favor defensionis innebär att den tilltalade bör skyddas från 

sådana överraskningar eftersom denne inte har kunnat förbereda sig på dem. Risken är helt 

uppenbart att den tilltalade inte har hunnit förbereda sig på de omständigheter som därför tillåts 

komma upp till prövning. Denna grundtanke genomsyrar hela rättegångsprocessen. Frågan är 

huruvida den kan inverka på hur frågor utanför bevis- eller förhörstemat får ställas. Denna 

aspekt har fått en särskild utveckling i och med art. 6 i EKMR.194 Innebär EKMR att 

bestämmelsen borde ändras eller klarar bestämmelsen på grund av dess vaghet att upprätthålla 

regeln även med förnyade krav från EKMR? I den tidigare undersökningen har inget återfunnits 

som talar för att sådana skyddsaspekter ska beaktas vid bedömningen av vad som konstituerar 

en otillåten fråga. Denna aspekt påtalas inte i doktrin som något som kan föranleda att en fråga 

ska avvisas och behandlas därför som en aspekt som bör synas vid regelverkets utformning.  

Hur försiktig rätten behöver vara med att avvisa frågor i brottmål måste beaktas i ljuset av vad 

som enligt Europadomstolen kan anmärkas angående kontradiktionsprincipen. Den här 

aspekten verkar generellt inte nämnas i sammanhanget. Principen är dock ett självklart element 

av rättegångsprocessen även om den inte explicit påverkar vilka frågor som ska avvisas. Den 

måste dock antas ha inverkat på regelverkets utformning i den mån att den föranleder att 

parterna ges fria ramar att ställa frågor. Det är dock inte så att art. 6 i EKMR innebär att den 

tilltalade ska ges oändliga möjligheter att ställa alla möjliga frågor. Det är i EKMR-hänseende 

ändock tillåtet för domstolen att pröva huruvida de frågor som den tilltalade ställer till vittnet 

är relevanta eller om dessa inte kommer att bidra till att utreda det verkliga händelseförloppet.195 

I syfte att avvisa frågor bör det nationella handlingsutrymmet att ändra regelverket inte vara 

särskilt stort eftersom det är en grundförutsättning att få ställa frågor till vittnet som har 

åberopats som bevis gentemot den tilltalade.196 Av EKMR följer snarare att den tilltalade ska 

ges rätt att fråga ut vittnet. Hur mycket Europadomstolen väljer att detaljreglera exakt vilken 

begränsning av irrelevanta frågor som kan tillåtas att nationell rätt innehåller är svårare att 

avgöra. Frågan är därför inte helt enkel att besvara.  

                                                 
194 Artikeln och dess koppling till frågeställningen har förklarats tidigare.  
195 Danelius, Mänskliga rättigheter, s. 178 f., då ska naturligtvis samma förutsättningar gälla för båda parter.  
196 Europadomstolen har generellt varit försiktig med att utifrån art. 6 i EKMR dra för snäva begränsningar av 

nationernas handlingsutrymme och på så sätt detaljreglera området. Artikeln är nämligen rätt detaljerad vilket 

har inneburit att domstolen har kunnat agerat självständigt vid sin tolkning av artikeln, Cameron, An 

introduction to the European Convention on Human Rights, s. 99.  
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För att förstå vikten av art. 6 i EKMR kan en jämförelse göras med vad följderna skulle bli om 

regelverket tillät anonyma vittnesmål. Genom jämförelsen undersöks även huruvida dagens 

regelverks är ändamålsenligt.197 Det måste först anges att det i dagens regelverk inte är möjligt 

att vittna anonymt, 36:10 i RB.198 Det kan även nämnas att rätten inte ska fråga vittnet om 

dennes yrke, hemvist, ålder om det inte behövs, 36:10 i RB. Det kan dock inte anses utgöra ett 

särskilt starkt skydd eftersom identiteten ändå ska vara känd. Frågan är således om regelverket 

i detta hänseende är ändamålsenligt. En bestämmelse vari anonyma vittnesmål tilläts skulle 

möjligen vara oförenlig med art. 6 i EKMR om domen till stor del vilade på sådan anonym 

bevisning. Detta eftersom den tilltalade ska ges tillfälle att förhöra eller låta förhöra vittnet. Det 

är en mycket starkt skyddad rättighet.  

En sådan reglering riskerar även att vittnet inte skulle kunna tillmätas samma trovärdighet 

eftersom den tilltalade då inte har möjlighet att ifrågasätta vittnet i samma utsträckning.199 Det 

riskerar att stå i strid med art. 6 i EKMR.200 Ytterligare en riskfaktor måste vara att den tilltalade 

nog i många fall kunde lista ut vem vittnet är genom att ställa frågor till denne. Detta riskerar 

naturligtvis att förta hela syftet med möjligheten att vittna anonymt nämligen att den tilltalade 

ändå kan hota vittnets person. Det är även här jag menar att anonyma vittnen som förslag 

fallerar. Det borde nämligen vara så att ett tillåtande av anonyma vittnena i praktiken, för att 

dessa skulle kunna förbli anonyma, skulle krävas att frågor som kunde avslöja vittnets identitet 

förbjöds. Alltså att ytterligare frågor skulle behöva definieras vara otillåtna. Det kan konstateras 

att regelverket i det här avseendet måste anses ändamålsenligt.   

  

                                                 
197 Frågan har diskuterats av diverse svenska partier, se t.ex. Olsson & Rundblom, M-ledning öppnar för 

anonyma vittnen. 
198 I bestämmelsen anges att vittnesförhöret börjar med att vittnet avger sitt fullständiga namn och i vissa fall 

övriga personuppgifter och möjlighet att avvika från detta finns inte.  
199 Se Ramberg, Anonyma vittnen hot mot rättssäkerheten. 
200 Angående förhållandet till art. 6 i EKMR se t.ex. Danelius, Mänskliga rättigheter, s. 166 vari 

Europadomstolens uttalanden i frågan diskuteras, t.ex. Kostovski v. Netherlands, 20.11.1989, European Court 

of Human Rights, Series A. 
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4 Rättens konstaterande av otillåtna frågor 

4.1 Förhörsledaren  

Det har nu blivit dags att undersöka den för avvisande av frågor särskilt relevanta spelaren, 

nämligen rätten. Den som har åberopat förhöret är även den som inleder det, 36:17 1 st. i RB. 

Har ingen av parterna eller båda parterna åberopat förhöret ska det som huvudregel inledas av 

rätten, 36:17 4 st. i RB. Det ankommer således i dagens rättsordning på parterna att faktiskt 

hålla förhöret, men ansvaret för att förhöret inte har väsentliga brister och för att dess 

tillförlitlighet blir så stor som möjligt ankommer på rätten.201 Rätten har alltså ett ansvar för 

kvalitén på vittnesbevisningen.  

Inledningsvis kan det sägas något om förhörsmodellens utformning mer i allmänhet. Som 

tidigare har konstaterats verkar vittnesutsagan vara ett rätt otillförlitligt medel för att utröna 

sanningen, det vill säga det verkliga händelseförloppet. Det är av den anledningen mycket 

viktigt att rätten ges förutsättningar att upptäcka oriktigheter i vittnesmålet. Det skulle inte vara 

möjligt att åstadkomma om förhöret begränsades så att bara den som kallat vittnet tilläts förhöra 

densamma. En verklig kontroll av utsagan erhålls nämligen genom korsförhörsmodellen.202 

Ordningen är till denna del således fördelaktig ur bevissynpunkt. Den måste även anses 

fördelaktig ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom utsagor där berättelsen noga prövas bör minska 

risken att oskyldiga döms.  

Parterna övertog rollen som förhörsledare först vid en lagändring 1987. Tidigare hade denna 

uppgift legat på rättens ordförande. Rätten har genom ordningen getts bättre möjligheter att 

övervaka förhöret istället för att fundera på vilka frågor som ska ställas.203 En djupare 

ändamålsenlighetsbedömning av den nuvarande ordningen är inte nödvändig. Det kan 

konstateras att det av objektivitetsskäl och av praktiska skäl är en ändamålsenlig ordning. 

Rättens ordförande riskerar – genom att inte vara tillräckligt insatt – att påverka vittnet. 

Därutöver riskerar rättens ordförande även att förlora sin opartiskhet, översikten över 

förhandlingen samt möjligheten att fritt bedöma materialet som läggs fram.204 Rätten har 

ändock visst ansvar för vittnesförhöret.  

Som en del av rättens ansvar för kvalitén på vittnesbevisningen kan rätten lägga sig i hur 

förhöret sköts. Har förhöret väsentliga brister bör rätten nämligen ingripa och överta förhöret. 

Rätten bör dock i första hand uppmärksamma parten på bristen. Det förekommer i praktiken 

sällan att så görs. Det kan dock ske undantagsvis om den som har åberopat förhöret inte har ett 

ombud och saknar förmåga att hålla förhöret på ett lämpligt sätt. Det kan även bli fallet om det 

föreligger starka motsättningar mellan vittnet och den part som har åberopat förhöret eller om 

vittnet är mycket nervöst. Detta är riktlinjer vilka framkommer i motiven till bestämmelsen.205 

                                                 
201 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483, vari SOU 1938:44 Processberedningens förslag till 

rättegångsbalk citeras. 
202 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 91 f. 
203 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 134 och 175 f. 
204 Se SOU 1938:44 Processberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 400 f.   
205 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 109 f. och Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken 

jämte lagen om dess införande, s. 511. 
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Det finns inte någon direkt tolkningshjälp i lagtexten för att avgöra när det är lämpligt att rätten 

övertar förhöret. Det anges istället vara fråga om en prövning i det enskilda fallet.  

Även för det fall att rätten har överlämnat ledningen av förhöret till motparten, till exempel för 

att vittnet har uttalat sig till nackdel för den som har åberopat förhöret, kan det vara lämpligt att 

rätten leder huvudförhöret för att utjämna maktbalansen.206 Möjligheten att överta förhöret blir 

främst intressant om parten inte har ett ombud eller om ombudet inte är juridiskt skolat. Det 

måste anses olämpligt att åklagaren håller huvudförhör med ett vittne som den åtalade har kallat 

men som dennes ombud inte klarar av att förhöra på ett lämpligt sätt.207  

Det behöver knappast på ett djupare plan förklaras varför det antagligen inte förekommer att 

rätten i det fall att denne har övertagit uppgiften att leda förhöret agerar gentemot otillåtna 

frågor som denne själv har ställt. I dessa fall bör det snarast bli relevant med en bedömning av 

att de frågor som ställs under motförhör ska tillåtas eller inte. I övrigt bör dessa situationer inte 

bli särskilt intressanta avseende ett tillåtna frågor-perspektiv.  

Det kan konstateras att rätten inte har särskilt stor inverkan på det faktiska vittnesförhöret. 

Istället är det parterna själva som genom förhöret till stor del avgör målet i denna del. Det blir 

uppenbart att förhörsledaren har stora möjligheter att påverka utgången under vittnesmålet, 

särskilt med beaktande av vad som tidigare har anförts om minnesforskning och hur enkelt 

vittnet kan suggesteras. Vikten av duktiga förhörsledare blir därför tydlig. Åtminstone enligt 

Samuelson som möjligen överdriver parternas inverkan.208  Mellqvist å andra sidan har snarare 

ett ”domarperspektiv” och framhåller att förhörets betydelse inte ska överdrivas.209 

4.2 Övervakning av förhöret  

Under vittnesförhöret ställs höga krav på rätten. Dels eftersom processen är muntlig och dels 

eftersom det ofta går snabbt. Det krävs även att rätten har förutsättningar för att uppfatta vad 

som är relevant och inte. Det blir tydligt vid jämförelse med O.J. Simpson-förhöret. Förhöret 

är snarast en teaterföreställning där dramatiken och retoriken ämnar påverka rätten. Ur ett 

svenskt perspektiv betraktas det nog inte som särskilt bra bevisföring avseende den faktiska 

frågan. Vid utfrågningen av rättsplatsteknikern i O.J. Simpson-rättegången lyckas 

förhörsmetoden snarare på grund av att vittnet är så envist och eftersom försvaret har haft tur 

och hittat en film som motsäger honom. Det är dock inte en vanlig situation under en 

rättegång.210 Vittnesförhörets framgång borde nog till stor del kunna tillskrivas att rätten bestod 

av en jury. Det blir genom exemplet tydligt hur viktig rättens sammansättning är vid 

bedömningen av bevisvärdet av en fråga.  

I svensk rätt är det som tidigare har nämnts hela rätten och inte bara dess ordförande, som ska 

avvisa frågor.211 Det överensstämmer med avvisande av bevisning i allmänhet som även det 

                                                 
206 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 176. 
207 Se t.ex. Nordh, Bevisrätt A, s. 75 f.  
208 Avseende förhörsledarens möjligheter att påverka se Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 14.  
209 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 93. 
210 Diesen, Ledande frågor, s. 96. 
211 Det framgår av 36:17 5 st. i RB. Rättegångsbalken skiljer i övrigt mellan de fall där det är ordföranden eller 

hela rätten som handlar, se tidigare exempel. 
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görs av rätten enligt 35:7 i RB. Det verkar inte som att lagstiftaren har angett varför det är just 

rätten som avvisar frågor. Det går dock inte att blunda för att rätten i praktiken nog inte agerar 

som helhet utan att det är ordföranden som handhar dessa uppgifter.212  

Detta innebär att även nämndemännen deltar i avvisandet. Det kan spekuleras i hur 

nämndemannarepresentation påverkar avgöranden. Ordningen att nämndemännen ingår i rätten 

kommer sig av att juristdomare, det vill säga rättens ordförande, tenderar att komma från en 

annan samhällsklass än gemene man och lösningen var att låta den tilltalade dömas av ”likar”, 

det vill säga nämndemän. Kritiken mot systemet har varit att materiellt riktiga domar inte 

prioriteras.213 Samma kritik bör kunna riktas mot ordningen att nämndemännen ska delta vid 

bedömningen av vilka frågor som ska tillåtas. Motsatt ordning, där ordföranden själv skulle 

välja vilka frågor som skulle tillåtas kunde liknas vid det amerikanska systemet vari 

ordföranden beslutar vilken bevisning som ska presenteras för juryn. I den amerikanska rätten 

ges juryn nämligen inte tillgång till allt material utan frågor avseende huruvida bevisning ska 

presenteras inför juryn blir av särskild vikt.214 Det kan vara i syfte att undvika en sådan ordning 

som lagstiftaren valt att hela rätten beslutar om detta. 

Nämndemännen blir även intressant vid beaktande av de ledande frågorna eftersom stora krav 

ställs på deras förmåga att uppfatta att en fråga är ledande samt att värdera svaret på den i 

enlighet med hur frågan har ställts. Det kan inte med enkelhet föreställa sig att nämndemännen 

uppfattar att en ledande fråga har ställts och att denna bör ges ett lägre bevisvärde. Det är ett 

rätt komplicerat förfarande som krävs av dessa, icke-rättsligt bildade, domare. Lagstiftarens 

syfte med att införa en regel enligt vilken frågor ska avvisas har som nämnts inte getts någon 

motivering.215 Problemet grundar sig snarast i något större, nämligen att den svenska rätten inte 

är ett renodlat common law-rättssystem.216 Rätten som helhet ges befogenheter och ansvar men 

har inte samma skyddsnät som juryn i det amerikanska rättssystemet ges. Eftersom juryn inte 

är rättsligt bildad är det en rimlig utgångspunkt att underlätta för dem. Problemet med att 

obildade ska tillgodogöra sig en stor mängd material och även bedöma den korrekt uppstår 

därför inte på samma sätt i dessa common law-rättssystem.  

Det är viktigt att det inte framstår som att rätten är på åklagarens sida. Det kan enkelt verka så 

eftersom de båda representerar det offentliga rättsväsendet. I målsägandemål är det dock lika 

viktigt att det inte verkar som att rätten är partisk till förmån för den tilltalade.217 Brottmål intar 

här en särställning i det här avseendet att rätten vid inblandning riskerar att ge intrycket av att 

vara eller faktiskt är partisk.  

Rättstillämpningen är en komplex verklighet i så mån att mänskliga felbedömningar och felslut 

i praktiken görs.218 Detta förstärks säkerligen av att rätten behöver agera snabbt när dessa 

                                                 
212 Varken NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483 eller prop. 1986/87:89 om ett reformerat 

tingsrättsförfarande, s. 176 f. berör frågan.  
213 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 120.  
214 Diesen, Ledande frågor, s. 95.  
215 En motivering till att hela rätten ska avvisa frågorna finns varken i NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 

483 eller prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 176 f.   
216 Avseende vilka rättssystem som definieras vara common law se t.ex. Abraham, The judicial process, s. 5 f. 
217 SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1. Processen i tingsrätt. Del B. Motiv m.m., s. 131.  
218 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 184.  
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avgöranden görs. Sådana fel uppstår alldeles säkert även när rätten bedömer huruvida en fråga 

är otillåten och riskerar därför att felaktigt förbjuda en fråga. Den mänskliga faktorn är således 

en risk och det finns därför anledning att uppehålla sig vid dessa frågor. Den snabba processen 

som är en oundviklig följd av att huvudförhandlingen är muntlig blir således helt tydligt en 

riskfaktor, där felaktiga avvisanden kan bli resultatet.  

På temat likhet inför lagen kan konstateras att först när alla individer betraktas precis lika kan 

lagstiftningen även tillämpas på dem som bryter mot den. Det är inte möjligt att generellt 

konstatera diskriminering bland domare, men det verkar ändå vara möjligt att konstatera att 

avsteg från likabehandlingsprincipen sker. Diskriminering sker dock oftast omedvetet. Det kan 

dock konstateras att om det skulle vara en tydlig diskriminering skulle den även vara enkel att 

bevisa. Så är inte fallet i svenska domstolar.219 Detta bör kunna översättas till situationen som 

rätten ställs inför vid avvisande av frågor. I den situationen är det definitivt fråga om en 

bedömning från fall till fall och det bör således även bli skillnader om till exempel ett ombud 

ställer en ledande fråga i strid med frågeregeln än om en tilltalad som företräder sig själv gör 

detsamma.  

Vad som åsyftats är inte helt tydligt, möjligen är det som har avsetts karaktärsbevisning. Det 

finns här anledning att upprätthålla sig vid den påverkan som atmosfären i rättssalen kan ha för 

utsagan och hur rätten möjligen bör ingripa om atmosfären kan förbättras. Med atmosfären 

avses här hur aktörerna i rättssalen förhåller sig till varandra och vilket humör dessa är på. Det 

kan dock även avse hur lokalerna ser ut. Det har i forskning visats ett svagt samband mellan 

huruvida förhörsledaren uppvisar ett humant och respektfullt förhållningssätt och vittnets 

förutsättningar att återge en fullständig beskrivning av händelseförloppet.220 Ingripanden 

gentemot frågor verkar därför bli särskilt viktigt om en bra atmosfär i rättegångssalen ger vittnet 

bättre förutsättningar att berätta vad denne känner till.  

Tas sådan hänsyn i dagens regelverk och ges i så fall vittnet de bästa förutsättningar att avge en 

fullständig och sanningsenlig berättelse? I motiven anges att rätten helt uppenbart ska tillse att 

vittnet inte utsätts för otillbörlig press.221 Det måste anses ytterst olämpligt att förhörsledaren 

uppträder hotfullt eller sårande gentemot vittnet. Förhöret får inte leda till en polemisk 

diskussion mellan förhörsledaren och vittnet.222 Det kan sammankopplas med risken som 

tidigare har nämnts. Nämligen att en förhörsledare som är påträngande eller ihärdig kan riskera 

att vittnet känner sig pressad att uttala sig om en omständighet som denne egentligen inte känner 

till eller är osäker på. Här finns det särskild anledning att avvisa frågor. Vittnet bör i syfte att 

erhålla utsagor som överensstämmer med verkligheten ges visst skydd av rätten. I praktiken 

kan det alltså finnas anledning för rätten att noggrant bevaka att en trevlig ordning och atmosfär 

upprätthålls. Det bör redan inom ramen för det nuvarande regelverket vara möjligt att noggrant 

bevaka förhörsledarna och hur de påverkar vittnena.  

                                                 
219 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 184 ff.  
220 Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, på s. 764 f. 
221 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 579. 
222 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 314. Det kan dock anmärkas att Heuman m.fl. inte anger huruvida 

uttalandet avser förundersökningsskedet eller rättegångsskedet, i enlighet med hur kapitlet i övrigt är skrivet 

får det snarast antas att uttalandet avser både och. 



   

 

 40 

Viss utvecklingspotential verkar dock finnas i syfte att i större utsträckning skydda vittnet. Det 

kan därför ifrågasättas om det nuvarande regelverket ur denna utgångspunkt är ändamålsenligt. 

Det torde vara ovanligt att anlägga ett sådant mer socialt perspektiv på rättegångsbalken. 

Varken rättegångsbalkens vokabulär eller motiv inbjuder till en sådan tolkning. Sådan 

individuell hänsyn tas generellt inte inom processrätten. I brottmål har sådan hänsyn i 

regelverket endast förekommit favor defensionis.223 Som motvikt finns dock alltid den 

tilltalades rätt att få pröva den bevisning som ställs emot denne varför viss utveckling till förmån 

för vittnet bör vara möjlig.  

Det verkar finnas en risk för att rätten ingriper respektive tillåter att frågor ställs i enlighet med 

de fördomar som rätten, medvetet eller omedvetet, har. Det kan därför ifrågasättas huruvida 

regelverket är för öppet hållet vilket kan antas ger större möjlighet för individuell prövning.  

Som en utgångspunkt önskas så mycket vittnesbevisning som möjligt för att säkerställa att 

rätten inte dömer en oskyldig. Rättskipningen verkar i den dömande delen som statens 

repressalier gentemot förbrytare. Vid själva lagstiftandet i allmänhet i övrigt kunde det hävdas 

att det allmänpreventiva syftet, det vill säga statuera ett exempel, och inkapacitera personer som 

anses vara farliga för allmänheten, har getts företräde framför likhet inför lagen.224 Vid 

bedömningen av otillåtna frågor verkar detta dock inte stämma. De allra flesta frågor bör, enligt 

den undersökning som hittills företagits, kunna klassificeras vara tillåtna enligt frågeregeln. De 

frågor som ändock är otillåtna kan parterna ofta ställa i annan form eller under ett nytt 

huvudförhör för att på så vis få ställa frågorna. Dagens regelverk verkar onekligen innebära att 

rätten ska hantera ett omfattande processmaterial.   

För att rätten ska ha bättre förutsättningar att bedöma processmaterialet kunde det vara 

fördelaktigt med ett regelverk som skulle föreskriva att mer frågor än vad som är fallet idag 

skulle vara otillåtna. För att på så sätt se till att de svar som ges är relevanta. Det skulle snarast 

bli fråga om en kvalitetssäkring. Det är dock fördelaktigt ur bevisvärderingssynpunkt att 

bedöma beviset i dess helhet. Men det kan också antas leda till att rätten blir mindre 

uppmärksam eftersom den behöver överblicka en stor mängd material. Dessa nackdelar 

övervägs dock av fördelarna med det svenska regelverket.  

4.3 Avvisande av frågor  

Nu ska avvisanderegeln behandlas. Denna anger alltså uttryckligen att det är rätten som helhet 

som ska avvisa frågor. En otillbörlig fråga bör avvisas med försiktighet eftersom det är svårt 

för rätten att förstå vad parten vill åstadkomma med frågan.225 Vittnesförhören är upplagda så 

att förhörsledaren under motförhöret ska kunna visa att vittnesförhöret inte ska ges den 

tillförlitlighet som huvudförhöret har antytt. Det är därför ofta svårt för rätten att på förhand 

bedöma om en fråga är berättigad. Det är således påkallat att rätten är avvaktande med att avvisa 

frågor som onödiga eller ovidkommande. Det kan vara så att frågan på en omväg ger 

                                                 
223 Lindblom, Progressiv process, s. 180 f, viss hänsyn kan dock anses tas avseende bevisbördan, beviskraven 

och bevisvärderingen. 
224 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 184. 
225 NJA II 1943 Den nya rättegångsbalken, s. 483. 
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nödvändiga upplysningar.226 Under förhöret med rättsplatsteknikern i O.J. Simpson-

rättegången märks att en möjlig strategi är att försöka måla in vittnet i ett hörn genom oskyldiga 

frågor. Denna taktik är mycket effektfull när den lyckas och bör inte störas av rätten. Gentemot 

en sådan uppfattning kan anföras att förhörsledaren inte skulle behöva gå omvägen via dessa 

mer irrelevanta frågor för att nå resultat utan att frågorna istället bör ställas mer rakt på sak.  

Principerna om muntlighet, koncentration och omedelbarhet innebär att rätten för att hinna 

avvisa eventuella frågor behöver agera snabbt och ha full kännedom om regelverket. 

Regelverket verkar med hänvisning till frågeregelns lydelse och med hänvisning till det 

motivuttalande som citerades i inledningen av framställningen vara ett öppet hållet regelverk 

som, som tidigare har påpekats, är allmänt hållet och förutsätter en prövning efter 

förutsättningarna i det enskilda fallet. Det kan nog antas att rätten inte med enkelhet kan 

fastställa att en fråga ska avvisas utan att det i praktiken antagligen leder till att de frågor som 

får ställas och de som avvisas inte alltid blir konsekvent utan beror på rättens sammansättning.  

Problemet som nu onekligen uppstår, det vill säga att rätten behöver tillåta en mängd frågor 

eftersom de är osäkra på vilken relevans som frågan har och inte vill riskera att avvisa frågor 

som senare visar sig ha relevans, kunde möjligen lösas genom att rätten avvisar frågan först när 

vittnet har besvarat dem. Det är inte en ändamålsenlig lösning. Vad som blir märkligt är att 

frågan inte ens verkar avvisad om rätten först efter att frågan har ställts och besvarats anger att 

den inte får ställas. Det borde snarare leda till att vittnet blir förvirrad och undrar om denne 

gjort något fel när den besvarade frågan eller om det var något fel i svaret denne gav. Det finns 

dessutom en risk att förhörsledaren då inte fortsätter med frågor i samma riktning och rätten 

riskerar därför att indirekt avvisa senare frågor. Även om denna risk nog finns vid alla tillfällen 

som frågor avvisas. De senare frågorna hade kunnat vara av intresse och det blir tydligt att en 

rätt med restriktiv inställning till att avvisa frågor av oklar relevans är att föredra. Skulle 

frågorna avvisas efter att de har besvarats har ”skadan” så att säga redan skett. Skulle ytterligare 

en fråga som rätten finner irrelevant ställas är det inget som hindrar att rätten då avisar den. 

Rätten har snarare getts bättre förutsättningar att bedöma huruvida frågan är relevant, med 

bakgrund i den fråga som tidigare ställdes.  

Rätten har således små möjligheter att avvisa frågor. Regelverket är dessutom som tidigare har 

visats väldigt vagt. En följd av detta måste vara att rätten ibland felaktigt avvisar frågor som 

egentligen borde ha tillåtits. Generellt bör det ofta vara fråga om efterklokhet eftersom det på 

förhand är svårt att avgöra vilken vikt en fråga har, men i allvarligare fall måste domvilla kunna 

anses inträda. Vilka följder detta har hör till praktiken. Det ska dock påpekas att följden kan bli 

allvarlig, avvisandet kan innebära att domvilla anses föreligga.227 Eftersom följderna är 

allvarliga är också kraven på att rätten känner till regelverket än större. Det kan ifrågasättas 

huruvida regelverket är ändamålsenligt när det är så vagt eftersom en risk verkar vara att rätten 

inte hanterar regelverket korrekt utan tillåter även frågor som egentligen borde ha avvisats. 

Slutsatsen blir återigen att bedömningen av vilka frågor som inte är berättigade ska göras med 

försiktighet. 

                                                 
226 Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande, s. 511.  
227 I NJA 2006 s. 520 prövas huruvida domvilla förelåg efter att en fråga felaktigt hade avvisats, se NJA 2006 s. 

520, på s. 523. 
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Till de mer odiskutabla avvisandena kan slutligen nämnas att det av förhörsordningens 

utformning följer att vittnesförhöret genomförs med en förhörsledare i taget. Av det måste 

kunna utläsas att rätten får avvisa frågor som ställs av motparten under pågående förhör. Vittnet 

ska undslippa sådana störningsmoment. Förhörsledarna ska istället ges möjlighet att genomföra 

sin utfrågning en i taget.228 Det måste anses naturligt, motparten får möjlighet att ställa dessa 

frågor under mot- eller återförhöret och lider således inte av begränsningen. Sådana frågor kan 

närapå anses vara en del av rättens upprätthållande av ordning och bör utan problem kunna 

avvisas av rätten.229  

4.4 Hanteringen av ledande frågor  

Det är nu dags att återkomma till hur rätten faktiskt ska hantera förbudet mot ledande frågor. 

”Ska”-rekvisitet i avvisanderegeln skiljer sig från förbudet mot ledande frågor. Som tidigare 

har nämnts är problemet här att lagtexten inte anger hur rätten ska hantera de ledande frågorna. 

I motiven anges dock att förhörsledaren ska försöka undvika att suggestera vittnet till ett visst 

svar.230 Ansvaret för att dessa frågor inte ställs kan inte läggas på förhörsledaren. 

Förhörsledaren är naturligtvis intresserade av att ställa alla frågor som den tillåts ställa för att 

nå resultat. För att ge rätten ett så bra underlag som möjligt är det fördelaktigt att ledande frågor 

används till ett minimum. Ansvaret för att tillräcklig utredning framkommer ligger enligt 46:4 

2 st. i RB på rätten och det är därför den som även bör se till att den bevisning som tas fram 

görs på bästa möjliga sätt. För att uppnå det kan det inte anses tillräckligt att lägga ansvaret på 

förhörsledarna att undvika ledande frågor. Istället borde lagstiftningen föreskriva om 

restriktivare användning av ledande frågor. 

Dagens regelverk måste tolkas som att det slutligen ankommer på rätten att särskilt 

uppmärksamma otillåtna ledande frågor. Det enda rimliga är att rätten innan vittnet har hunnit 

svara, ska be förhörsledaren att ställa frågan på nytt, denna gång icke-ledande. Vittnet har dock 

redan hört frågan ställas och kan likväl ha suggesterats. Det kan vara en av anledningarna till 

att rätten i många fall är passiva med att ingripa mot otillåtna frågor. Effekten har nämligen 

redan inträtt. 231 Det är således fråga om ett slags avvisande, men där frågan rent 

innehållsmässigt får ställas på nytt. Bara inte på samma sätt.  

Lagens oklarhet avseende vem som ska se till att dessa frågor inte ställs kan leda till att det inte 

är tydligt att dessa ska ”avvisas” i samma mening som avvisanderegeln anger. Någon förklaring 

till distinktionen mellan dessa två ger lagstiftaren inte. Skillnaden bör bero på att de ledande 

frågorna inte helt ska avvisas utan ges tillfälle att omformuleras. Det är, med utgångspunkt i 

undersökningen avseende regelverket för ledande frågor ovan, det enda rimliga 

förhållningssättet till skillnaden mellan de två. Förbudet mot de ledande frågorna är således 

snarare en regel för hur frågor får ställas medan avvisanderegeln snarare anger ett förbud mot 

att ens ställa vissa frågor. Det ska påpekas att en möjlig ”sanktion” om förhörsledaren fortsätter 

att ställa ledande frågor att rätten övertar ledandet av förhöret.232 Mer om detta nedan.  

                                                 
228 Se Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande, s. 511. 
229 Rätten har enligt 46:4 1 st. i RB till uppgift att upprätthålla ordningen. 
230 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 176.  
231 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 93, not 82 och s. 96. 
232 Angående övertagande av förhöret se Bring m.fl., Förhör, s. 266. 
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Förbudet mot ledande frågor syftar till att ge en materiellt riktig dom och i slutändan måste 

detta kopplas till rättvisa och likhet inför lagen. Den som tror att personliga och klassmässiga 

värderingar inte kommer till uttryck vid rättstillämpningen lever enligt Diesen i en illusion. 

Likhet för lagen är snarare en slags utopi. Rättens arbete kan således inte antas vara 

värderingsfritt.233 Förbjudande av ledande frågor görs med personlig hänsyn och beaktande av 

det enskilda fallet. Detta leder än mer, med bakgrund i det nyss nämnda, till risker.  

4.5 Styrning av vilka frågor som ställs 

Nu är det dags att övergå till att undersöka hur mycket rätten får eller ska lägga sig i vilka frågor 

som ställs. Frågan är naturlig eftersom det, särskilt i mer komplexa mål, under en 

huvudförhandling ofta förekommer att parterna överraskas och tvingas att improvisera för att 

lösa den uppkomna situationen. Speciellt om det under förhöret framkommer nya uppgifter. 

Detta är naturligt i en process som bygger på muntlighet. Rätten som iakttar från sidan har i 

dessa situationer enklare att förstå vad det är som saknas. Detta är nog särskilt sant för 

vittnesförhöret. Rätten ställs därför inför frågan om den ska påpeka vad för ytterligare bevisning 

som den uppfattar att är viktig att få fram från just det vittnet? Det som ofta verkar kunna 

aktualisera frågan är när vittnet har nämnt eller antytt något som rätten anser behöver följas upp 

med frågor men där parterna inte själva gör det.234 

I 46:4 2 st. i RB anges att rätten ska se till att målet blir tillräckligt utrett samt att inget onödigt 

dras in i målet. Rätten ska försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i uttalanden som 

görs genom frågor och påpekanden. Rätten har enligt bestämmelsen ett utredningsansvar.235 

Oavsett denna mer allmänna reglering av rättens processledning ska dock påpekas att 

frågeregeln är specialbestämmelsen för hur rätten ska konstatera att en fråga är otillåten och det 

är denna som sätter de faktiska gränserna för vad rätten kan göra under huvudförhandlingen.  

Rättens processledning för att utreda den tilltalades oskuld i brottmål är alltså inte helt 

entydig.236 Viss förvirring är med bakgrund i kraven på objektiva domare naturligt. I brottmålen 

ska rätten generellt inte i någon större utsträckning lägga sig i det som pågår. Möjligheterna att 

komplettera utredningen, exempelvis med frågor, bör begränsas till ett minimum. Särskilt till 

nackdel för den tilltalade.237 Det kan till och med sägas att det är fördelaktigt desto mindre 

rätten syns. Detta för att uppvisa en objektivitet inför parterna. Känsloyttringar eller liknande 

bör därför inte förekomma.238 Ett flertal uppfattningar avseende hur detta i praktiken bör te sig 

finns representerade i doktrin. Det finns dels de som anser att rätten bör förhålla sig helt passiv 

och dels de som anser att rätten kan kosta på sig mer inblandning. 239  

I motiven betonas att rättens uppgift under huvudförhandlingen i det här hänseendet är 

begränsat till att övervaka att målet blir tillräckligt utrett inom de ramar som har dragits upp 

                                                 
233 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 183.  
234 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 201 f.  
235 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 67.  
236 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 200. 
237 SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1. Processen i tingsrätt. Del B. Motiv m.m., s. 131. 
238 Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 196. 
239 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 200. 
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under förberedelsen.240 Rätten har både en rätt och en skyldighet att försöka reda ut 

ofullständigheter i till exempel åklagarens gärningsbeskrivning genom att ställa frågor. Utöver 

det exemplet och liknande situationer måste dock svaret för att veta hur långt rätten bör agera 

lösas i den praktiska rättstillämpningen.241 Den fråga vi nu ställs inför går inte att jämföra med 

att åklagarens gärningsbeskrivning är otydlig och vägledning ges således inte av det.  

Som ofta händer i processrättssammanhang bör dock andra syften åsidosättas vid framläggande 

av fri- och rättighetsaspekter. Så också i detta fall. Vad som åsyftas är rätten till en rättvis 

rättegång vari ingår att den tilltalades sak ska prövas inför en objektiv domare, art. 6.1 i EKMR. 

Det är troligen med anledning av sådana aspekter som lagstiftaren i motiven har angett att 

processledning till förmån för den tilltalade är mer lämplig än sådan som sker till nackdel för 

denne och till förmån för åklagaren.242 Följden av att rätten påtalar sådana aspekter kunde dock 

bli att den tilltalade frikänns. Utredningsintresset och intresset av att oskyldiga inte döms 

värderas högt i svensk rätt varför det kan tänkas att det är viktigare att rätten ingriper än att den 

är passiv. Vad blir sanktionerna om sådana oklarheter inte utreds under rättegången? Är det 

fråga om sådana oklarheter som kunde fria den tilltalade eller mildra dennes straff finns risk för 

att domen överklagas eller att extraordinära verktyg används för att ställa domen till rätta.243 

Det blir även tydligt att om rätten är mer passiv ställs högre krav på duktiga ombud.  

Rätten har det övergripande ansvaret för att målet blir tillräckligt utrett och det kan därför enligt 

motiven inte finnas något annat alternativ än att rätten ska få ta initiativ för att se till att 

oklarheter eller ofullständigheter som rätten har upptäckt ska undanröjas. Det är då också 

naturligt att rätten inte alltid innan kan vara säker på till vems fördel sådana frågor kommer att 

utfalla. Det påtalas i motiven särskilt att detta inte får ha karaktären av en inkvisitorisk process. 

När rätten påtalar saker under vittnesförhöret ska det i första hand göras på ett sätt som innebär 

att parterna själva får gå vidare och reda ut frågetecknen.244 Det kan dock inte innan en åtgärd 

vidtas sägas med säkerhet hur utfallet av rättens påverkan blir. Ett vittne är inte helt 

förutsägbart. Rätten bör därför vara mycket säker på sin sak innan en sådan åtgärd vidtas. För 

att vara säker på att den processledning som företas inte riskerar att verka till nackdel för den 

tilltalade bör nog rätten snarast inta en roll som liknar den en fotbollsdomare har. Alltså endast 

passivt övervaka att regelverket efterföljs.245 Företrädarna av denna åsikt bör kunna 

klassificeras vara ”återhållsamhetsförespråkare”. 

Dessa ”återhållsamhetsförespråkare” företräds, spekulerar Ekelöf m.fl. i, främst av domare och 

baseras på att rätten bör vara återhållsam med processledning eftersom den tilltalade annars kan 

tro att domaren medverkar till en fällande dom.246 Samuelsson anför i den andan att rätten inte 

ska ”kontrollera alla upptänkliga felkällor”. Dessa ska i målet istället uppenbara sig för rätten 

                                                 
240 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 216 f. Motiveringen avser processledningen i 

civilmål men gäller även avseende brottmål, se motiveringen till 46:4 i RB i prop. 1986/87:89 om ett 

reformerat tingsrättsförfarande, s. 234.  
241 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 109. 
242 SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1. Processen i tingsrätt. Del B. Motiv m.m., s. 131.  
243 Nordh, Bevisrätt A, s. 16.   
244 Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande, s. 110. 
245 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 201 f.  
246 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 200.  
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genom vardera parts ”energiska processföring”, det vill säga genom vardera parten skickliga 

förhör. Rättens ansvar ligger enligt ett sådant synsätt i att ge parterna ordentligt spelrum. Det 

ska dock noteras att Samuelssons åsikter är skrivna utifrån en försvarares synvinkel och avsett 

främst för försvarare. Med den argumentationen anser Samuelsson vidare att det inte går att 

lasta rätten för att beakta felkällor som inte har klargjorts för honom under vittnesförhöret.247 

Följderna om rätten använder sig av den mer återhållsamma inställningen bör kunna bli att den 

inte har tillräckligt material för att döma den tilltalade. Detta är helt i enlighet med hur 

bevisbördan fördelar sig i brottmål, nämligen på åklagaren.248 

Gentemot den ordning som ”återhållsamhetsförespråkarna” framhåller kan anföras att en sådan 

ordning ställer för höga krav på parterna. Det kan motiveras med stöd i 46:4 2 st. i RB vari 

anges att rätten under rättegången har utredningsansvaret.249 Problemet med att parterna lastas 

med för höga krav kunde lösas genom att rätten övertar förhöret enligt vad som har beskrivits 

ovan. 

I de fall vittnet nämner eller antyder något som rätten tror att är av vikt så bör rätten enligt 

företrädare av denna åsikt be att parterna fortsätter förhöret på så sätt att klarhet kan bringas 

avseende den relevanta aspekten. Om det till exempel i ett misshandelsmål av den tilltalade har 

antytts att denne var provocerad av målsäganden men den senare inte har sagt något om saken. 

Rätten bör låta förhörsledaren veta att ett sådant spår bör följas upp och inte låta det passera, 

alltså inte passivt godta påståendet. Det skulle ändå vara möjligt att döma i målet men i enlighet 

med hur bevisbördan fördelar sig i dessa mål, nämligen på åklagaren, får en fällande dom endast 

grundas på att relevanta omständigheter har försökt utredas men har misslyckats, alternativt 

lyckats och vara till nackdel för denne. Ståndpunkten har ansetts vara för åklagarvänlig och 

därför kritiserats.250 Kritiken är befogad. Det verkar inte som att rätten skulle kunna säkerställa 

sin objektivitet om denne ingrep i för stor omfattning. Det skulle i alla fall finnas en risk att 

rätten uppfattades vara objektiv, vilket är illa nog. 

Med bakgrund i avvägningen mellan objektivitet och ändamålet att få kunskap om fakta som 

kan påverka målet blir det tydligt att två motpoler finns. Dels rättssäkerhet och dels 

rättstrygghet. Med rättstrygghet avses den trygghet som allmänheten erhåller vid 

brottsbeivrande vilket uppfattas minska brottsligheten i samhället. Rättstryggheten lägger störst 

vikt vid att felaktigt friande domar minimeras – eller att de korrekt fällande domarna 

maximeras. Rättssäkerheten lägger å andra sidan störst vikt vid att de felaktiga domarna är så 

få som möjligt.251 Rätten ställs troligen inför en avvägning mellan dessa två under det dagliga 

arbetet. Hur avvägningen ska utfalla verkar till stor del vara en fråga för rätten själv. Det är 

svårt att förutsäga om rättens ”påtvingade” frågor riskerar att sätta den tilltalade i en ännu sämre 

sits. Det kan dock argumenteras för att ett spår som rätten finner verkar kunna fria den tilltalade 

behöver följas upp. Särskilt med beaktande av de följder passivitet kan få. 

                                                 
247 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 13. 
248 Avseende åklagarens bevisbörda se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 55.  
249 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 97 och 201.  
250 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 97.  
251 Nordh, Bevisrätt A, s. 77.  
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4.6 Frågeregeln, ett verktyg för att tillåta frågor? 

Rätten verkar slarva både med att förbjuda ledande frågor och med att avvisa frågor enligt 

avvisanderegeln.252 När ledande frågor ställs verkar det som att rätten ingriper främst vid 

uppenbart ledande frågor och om de ställs upprepade gånger.253 Varför låter rätten de otillåtna 

frågorna passera trots att de egentligen är förbjudna? Denna slapphet är egentligen i direkt strid 

med lagstiftningen. Åtminstone avseende avvisanderegeln som innehåller ett ”ska”-rekvisit. 

Den första förklaringen kan vara kravet på att rätten ska vara restriktiv med att lägga sig i 

processen.  

En andra förklaring kan vara att det i praktiken är svårt att göra skillnad på tillåtna och otillåtna 

frågor.254 Det har under undersökningen blivit tydligt särskilt avseende de frågor som ska 

avvisas enligt avvisanderegeln. Särskilt eftersom regelverket är vagt och till viss del oklart.255 

Ytterligare en förklaring kan finnas i hur snabbt rätten måste agera för att först konstatera att 

en fråga är otillåten och därefter ingripa mot den innan vittnet har hunnit besvara frågan. Särskilt 

gäller det för ledande frågor och speciellt de frågor som kan klassificeras som ledande med 

anledning av frågeställarens kroppsspråk eller tonfall.256 Det är nog även svårt att klassificera 

frågor som otillåtna enligt avvisanderegeln. Dessa svävar nämligen i en gråzon mellan det 

tillåtna och otillåtna. De flesta frågorna är som vi tidigare har sett tillåtna. Kanske innebär även 

det att rätten blir slappare med att avvisa frågor eftersom de vanligtvis inte behöver göra så.  

Med tanke på att svaren på ledande frågor inte ges ett särskilt högt bevisvärde är det mindre 

allvarligt om rätten inte hinner eller missar att avvisa de ledande frågorna.257 Dessa svar är som 

bevisning inte särskilt viktiga och rätten kan ofta i princip bortse från dem. Med tanke på hur 

enkelt vittnen kan påverkas av dessa frågor finns det anledning för rätten att noggrant förbjuda 

dessa. Det kan motiveras av utredningsintresset, det vill säga strävan efter en materiellt riktig 

dom. En utgångspunkt måste vara att följderna av rättens slapphet med att avvisa ledande frågor 

är att de riskerar att leda till att en materiellt felaktig utsaga ges.258 

I praktiken kan det även finnas situationer där rätten avbryter förhöret för tidigt.259 Ett för tidigt 

ingripande kan störa den strategi som förhörsledaren har. Det kan vidare leda till att den hörde 

får intrycket att denne endast behöver svara på sådana frågor som den önskar svara på.260 Även 

för tidiga ingripanden kan alltså vara negativa.  

                                                 
252 Se t.ex. Nordh, Bevisrätt A, s. 74 och Diesen, Ledande frågor, s. 101.  
253 Diesen, Ledande frågor, s. 101. 
254 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 93, not 79 och Diesen, Ledande frågor, s. 101.  
255 Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 90 och 95.  
256 Ekelöf m.fl., Rättegång femte häftet, s. 93, not 79. 
257 Inte heller Mellqvist ser det omfattande bruket av ledande frågor som ett särskilt allvarligt problem, se 

Mellqvist, Vad får man fråga?, s. 91. 
258 Angående riskerna för materiellt oriktiga svar se Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 84. 
259 Samuelsson, Att förhöra ett vittne, s. 25.  
260 Bring m.fl., Förhör, s. 117.  
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5 Analys och sammanfattande slutsatser   

Avseende den första delfrågan som undersöktes, det vill säga hur frågor får ställas, har 

konstaterats att förfarandet följer korsförhörsmodellen samt att det inom ramen för denna finns 

begränsningar avseende när ledande frågor får ställas. Först ska nu några slutsatser dras 

avseende förbudet mot ledande frågor.  

Det svenska regelverket för de ledande frågorna, det vill säga att ledande frågor endast är tillåtna 

under motförhöret, är egentligen en rätt tydlig bestämmelse. Den verkar dock i praktiken vålla 

problem, åtminstone finns det tecken på att rätten inte avvisar frågor i överensstämmelse med 

ordalydelsen. Bestämmelsen har konstaterats vara oändamålsenlig och skulle tjäna på en 

förändring. Främst för att de ledande frågorna inte kan motiveras under hela motförhöret. De 

kan inte uppfattas vara relevanta för att utröna sanningen som varit tanken vid regelns tillkomst. 

Ledande frågor kan endast motiveras i syfte att visa huruvida vittnet enkelt kan påverkas och 

regeln bör ändras på så vis. Bestämmelsen skulle gynnas av ett förtydligande även avseende 

hur det ska säkerställas att dessa frågor inte ställs. Ytterligare två problem kan nämnas. Dels 

innebär förbudet att vittnet under motförhöret enkelt riskerar att suggesteras av frågorna och att 

vittnet därför övertygas om ett händelseförlopp som inte är det verkliga. Dels innebär det att 

svaren på de ledande frågorna ges ett mycket lågt bevisvärde vilket innebär att de ledande frågor 

överhuvudtaget kanske inte är nödvändigt. Det finns, särskilt med bakgrund i nämndemännens 

svårigheter att uppfatta bevisvärdet hos ledande frågor, anledning att överväga om de ledande 

frågorna överhuvudtaget är nödvändiga.  

Den viktigaste anledningen för att i regelverket tillåta ledande frågor måste ha sin grund i 

rättssäkerhetsskäl. För att den tilltalade ska kunna ges möjlighet att i enlighet med art. 6 i EKMR 

få fråga ut vittnet på ett tillfredställande sätt krävs nog att ledande frågor under motförhöret 

tillåts. Särskilt med beaktande av att det då är möjligt att visa hur enkelt vittnet kan suggesteras. 

Den misstro gentemot vittnets kapacitet att avge ett vittnesmål i enlighet med det verkliga 

händelseförloppet verkar inte ogrundad. I det här hänseendet måste bestämmelsen anses ha följt 

samhällsutvecklingen i övrigt. Den lever upp till de krav som EKMR nu ställer, trots att den 

tillkom för ett bra tag sedan.  

Lagstiftaren har angett att syftet med regelverket varit vittnespsykologiska skäl. Det finns säkert 

anledning att i en de lege ferenda-undersökning överväga huruvida vittnesförhöret kunde 

utformas på ett ur vittnespsykologiskt mer fördelaktigt sätt. Dagens ordning genomsyras inte 

av avvisanden. En sådan ordning hade kunnat ge en mer relevant berättelse. Det är åtminstone 

möjligt att väga dessa syften på vågskål i större utsträckning än vad som har gjorts vid 

tillkomsten av rättegångsbalken. Vittnespsykologisk forskning kunde konsulteras för att 

överväga huruvida den ordning där vittnets fria berättelse ska ge en fullständig utsaga 

fortsättningsvis ska anses vara den mest ändamålsenliga. Det konstateras att ledande frågor i 

många fall riskerar att leda till felaktiga svar. Av det skälet kan det finnas anledning att invända 

mot dessa i större utsträckning. Det är dock som tidigare har nämnts inte relevant att ta bort 

möjligheten att ställa ledande frågor under motförhöret. Rätten borde ingripa gentemot dessa 

under huvud- och återförhöret i större utsträckning.  
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Lagstiftaren har gett rätten viss vägledning avseende hur denne ska agera under vittnesförhöret 

genom att i frågeregeln besvara dels hur frågor får ställas och dels vilka frågor som ska avvisas. 

Den förra besvaras således genom förbudet mot ledande frågor och hur korsförhörsmodellen är 

utformad. Den senare besvaras genom avvisanderegeln vari anges att vissa frågor av rätten ska 

avvisas. Dessa två skiljer sig även åt ur syftesperspektiv. Förbudet mot ledande frågor syftar 

till att undvika felaktiga svar medans avvisanderegeln snarare måste avses undvika att onödigt 

dras in i målet. Det senare syftet verkar inte stå särskilt högt i kurs, mer om detta just.  

Svaret på den första delfrågan som uppställdes, det vill säga vilka frågor som får ställas till 

vittnen i brottmål, måste i princip besvaras – alla. Ramarna för att ställa frågor verkar i princip 

vara oändliga. Rättens möjligheter att avvisa frågor är begränsade till avvisanderegeln i 36:17 

5 st. i RB. Regelverket kan ändock inte sägas vara tydligt eftersom bestämmelsen är särdeles 

vag. Det ges två exempel på otillbörliga frågor och i övrigt hänvisas till ”på annat sätt 

otillbörliga”. Något exempel på vad det senare kan tänkas vara har inte funnits. Den praktiska 

utformningen av vittnesförhöret har enligt lagstiftaren inte kunnat förtydligas ytterligare utan 

är en fråga för rättstillämpningen. Det är rimligt. Ett närmare förtydligande som angav exakt 

vilka frågor som skulle få ställas hade inte fungerat i praktiken. Det kunde därför övervägas om 

det inte vore på sin plats med ett avgörande från HD där avvisande av frågor togs upp. Sådant 

önsketänkande är dock bortkastat. Som vägledning får den intresserade istället nöja sig med 

NJA 2006 s. 520. Rättsfallet prövar dock en väldigt specifik fråga, det blir tydligt att det inte är 

allmänt tillämpbart och det kan just därför inte användas som vägledning för avvisande av 

frågor i brottmål. Rätten verkar således vara rätt utelämnad vid bedömningen av vilka frågor 

som ska avvisas. Det vaga regelverket verkar ge utslag även i praktiken i så mån att rätten inte 

kan kategorisera en fråga som otillåten och därför låter den passera.  

Avvisande av frågor är svårt eftersom kraven på rättens handlingsförmåga, snabbtänkthet och 

kännedom om regelverket är höga. Svårigheterna att uppfatta huruvida en fråga är otillåten 

märks särskilt avseende de förvirrande frågorna. Rätten måste uppfatta till och med ett 

omedvetet missförstånd mellan förhörsledaren och vittnet. Ytterligare komplexitet existerar 

med hänvisning till att rättegången är en dynamisk process vari parterna ofta kan överraskas. 

Det är därför viktigt att rätten fungerar som en övervakare. Denna ges då möjlighet att se vad 

processen kräver. I det fall där det är lämpligt att inom ramen för processledningen styra 

frågeställandet i en viss riktning har rätten möjlighet att göra så. Så får dock endast göras med 

yttersta försiktighet och bör begränsas till de fall där det är möjligt att redan vid ingripandet se 

att det ska utfalla till den tilltalades fördel. Rätten bör således främst vara passiv. Här håller jag 

med ”återhållsamhetsförespråkarna”. Med anledning av hur komplicerat det är att avgöra 

huruvida en fråga bör avvisas kan det inom ramen för rättens processledning konstateras att 

regelverket ställer höga krav på rätten. Det ska även nämnas att trots att bestämmelsen anger 

att det är rätten som helhet som ska avvisa frågorna bör det nog i praktiken vara upp till 

ordföranden att avgöra huruvida en fråga bör tillåtas. 

Trots att det svenska rättssystemet med nämndemän officiellt sett måste anses vara en 

professionell rätt som klarar av att nå upp till alla dessa krav går det inte att undvika att slås av 

att det är en gedigen uppgift för personer som inte är juridiskt bildade. Särskilt med beaktande 

av hur stort processmaterial som den nuvarande regleringen verkar ge upphov till. Regelverket 
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verkar med hänvisning till det omfattande processmaterialet skapa en långsam och utdragen 

rättsprocess vilket troligen innebär att rätten blir mer ouppmärksam än nödvändigt. Det leder 

även till en processekonomiskt sämre rättegång. I syfte att få korrekta prejudikat där oskyldiga 

inte döms är det dock mer fördelaktigt än det amerikanska. Den utdragna processen kan även 

grunda sig i de verkningar som muntlighetsprincipen har.  

Ytterligare en faktor som kan utvidga processmaterialet, eller åtminstone inte verka för ett smalt 

underlag är att det verkar som att rätten i praktiken fallerar i att ingripa mot frågor. Detta verkar 

avse både ingripande gentemot ledande frågor och avvisande enligt avvisanderegeln. Det är 

omöjligt att avgöra om lagstiftaren vid tillkomsten av regelverket insåg eller till och med avsåg 

att det i praktiken skulle bli fallet. Det kunde nämligen varit den avsedda effekten. Det verkar 

dock vara ett tandlöst regelverk. Det ska anmärkas på att följderna av att ledande frågor i strid 

med regelverket tillåts kan vara till fördel för ena parten. Om rätten inte är konsekvent vid 

avvisandet av frågor kan det ge fördel åt ena parten. Skulle åklagaren dra nytta av denna fördel 

är det särskilt bekymmersamt. I praktiken bör därför rätten ingripa mot de ledande frågorna 

konsekvent.  

Parterna verkar inte heller benägna att invända mot frågor som de anser är otillåtna. 

Anledningen till att parterna inte ingriper kan vara den irritation som enligt Samuelsson riskerar 

att uppstå i rättegångssalen om så görs. Detta kan sammankopplas med den forskning som 

Mellqvist hänvisar till, nämligen att en dålig atmosfär under rättegången riskerar att skapa 

förutsättningar som inte uppmuntrar till sanningsenliga utsagor. Är det fallet har hela syftet med 

vittnesförhöret och hur regelverket har utformats försakats. Vittnesförhöret som tillfälle att 

erhålla bevisning som överensstämmer med det verkliga händelseförloppet måste nämligen vid 

det här laget kunna konstateras vara vad som helt ohotat är det främsta syftet med förfarandet. 

Delfrågan avseende regelverkets syften är såldes enkel att besvara. Den som vill vara dramatisk 

kan till och med säga att regelverket har utformats i enlighet med detta syfte och att inga andra 

intressen behöver bemöda sig. Det ska påpekas att undersökningen av vilka syften som föranlett 

utformningen av regelverket i stor utsträckning är något som rättsvetare har skapat sig en 

uppfattning om snarare än att lagstiftaren uttryckligen angett vad dennes syften har varit. 

Regelverket verkar till exempel inte ha utformats med beaktande av processekonomiska syften. 

Sådana intressen kan dock diskuteras och ur denna aspekt kunde striktare regler för avvisande 

av frågor efterfrågas. I bevissyfte och för att den tilltalade ska ges möjlighet att pröva 

bevisningen som uppställs gentemot denne, det vill säga för att upprätthålla den 

kontradiktoriska principen, krävs dock att regelverket fortsättningsvis ser ut som för 

närvarande. I slutändan handlar det om den tilltalades rätt att bevisa sin oskuld. 

Slutsatsen måste vara att regelverket i största mån är fast i ett dödläge eftersom den tilltalades 

rätt här måste ges så starkt skydd. Det borde dock kunna finnas variationer av regelverket där 

alla intressen tillvaratas. Optimalt vore en ordning där vittnet inte vanäras av frågorna men där 

den tilltalade samtidigt ges möjlighet att fråga ut vittnet. Ett sådant mellanläge är fördelaktigt 

eftersom det både kunde ge ett slags spärr för vad det är tillåtet att utsätta vittnet för men även 

ge tillräckligt utrymme för att den tilltalade ska få höra vittnet. Det borde då vara fråga om både 

att förhörsledaren får omformulera frågan och att frågan avvisas helt. Ett sådant mellanläge kan 

med bakgrund i hur regelverket ser ut idag utövas av domstolarna genom en hänvisning till 
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avvisanderegeln. Risken med mer ingripanden är troligen att förhörsledaren tystnar på grund 

av rättens avvisanden, alltså inte ställer några fler frågor. En förhörsledare borde dock inte 

skrämmas så enkelt. Särskilt om rätten förtydligar att det inte är fråga om ett totalt avvisande 

utan problemet endast är hur frågan har ställts. Med bakgrund i rättens handlingsutrymme ser 

jag det vara möjligt för rätten att ingripa i större utsträckning. Det är till och med möjligen en 

bidragande faktor för vittnet att berätta allt den känner till. En otrevlig atmosfär i rättegången 

kan enligt viss forskning innebära att vittnet inte berättar allt den känner till. Skulle vittnet 

känna att rätten är på dennes sida och är mån om denne kan det möjligen skapa bättre 

förutsättningar för ett fullständigt vittnesmål.  

Sådana aspekter kan vara intressanta även avseende den tes som uppställdes i bakgrunden. 

Nämligen huruvida regelverket klarar av det nya problemet som uppstått i och med att vittnen 

i större utsträckning på grund av rädsla tiger sig igenom rättegången. Problemet ska 

uppmärksammas eftersom det kan innebära förändrade förutsättningar för bedömningen av 

tillåtna och otillåtna frågor. Regelverket verkar klara den prövning som tystare vittnen innebär. 

Det kunde uppfattas vara ett problem att vittnet i första hand ska avge en fri berättelse. Så bör 

inte vara fallet eftersom lagstiftaren har angett att förhörsledaren har möjlighet att ställa de 

kompletterande frågor som krävs för att erhålla en sammanhängande berättelse. Önskar vittnet 

ändå inte berätta kan detta nog inte sägas bero på ett föråldrat regelverk avseende de tillåtna 

och otillåtna frågorna. Det kunde möjligen lösas genom anonyma vittnesmål. Det verkar dock 

inte med beaktande av kravet på att den tilltalade ska ges möjlighet att fråga ut vittnet samt 

vilket bevisvärde en sådan ordning skulle innebära som att en sådan ordning hade varit 

ändamålsenlig. Regelverket är till denna del därför inte föråldrat.  

För vittnena verkar det således inte finnas något särskilt skydd. Dessa är istället tvingade att 

vittna. Vittnena kan alltså sägas agera under ett latent straffrättsligt hot. Ett skydd från vissa 

frågor kunde istället övervägas. Påföljdsbestämmelsen för den som vittnar innebär dessutom 

tillsammans med reglerna om vittnesplikt att avvisande av frågor i vissa fall kan bli en än 

viktigare aspekt eftersom vittnet kan komma att se sig manad att svara och göra det utförligt. 

När det finns fog för ett avvisande är det ur den här synvinkeln därför viktigt att ett avvisande 

görs. Det kan spekuleras i om avvisanderegeln i 36:17 5 st. i RB har utformats som en ”ska”-

regel, det vill säga tvingande, för att tillförsäkra vittnets skydd. Åtminstone delvis kan regeln 

beaktas så och blir således en skyddsregel för vittnet.  

Med bakgrund i svårigheten att erhålla sanningsenliga utsagor bör vittnet inte skyddas från en 

närgången utfrågning utan parterna bör av den anledningen ges fria ramar att ifrågasätta vittnet. 

Detta motiveras särskilt av att den tilltalade ska ges en rättvis rättegång. De chikanerande 

frågorna som ges minsta antydan till att kunna höra till saken måste därför tillåtas. Det är även 

ändamålsenligt att sådana frågor tillåtas för att uttömma risken att vittnet avger sin berättelse i 

syfte att hämnas en eventuell tidigare oförrätt eller liknande.  

Det är dock med beaktande av vittnesplikten och det straffansvar som vittnet talar under särskilt 

intressant huruvida regelverket faktiskt måste se ut som det gör eller om det finns rum för en 

mer ändamålsenlig ordning som tar hänsyn till vittnet som skyddsvärd. Möjligen kan dock 

förbudet mot förvirrande frågor ses som ett slags skydd gentemot att denne inte förvirras att ge 

ett felaktigt vittnesmål. Denne riskerar annars att säga något som denne inte avsett. Det är dock 
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troligare kopplat till lagstiftarens önskemål om att erhålla en utsaga som överensstämmer med 

det verkliga händelseförloppet. Även ledande frågor bör av samma anledning utifrån sett kunna 

uppfattas vara ett skydd för vittnet. Ställs ledande frågor kan vittnet riskera att ”gå i fällan” och 

besvara dem icke-sanningsenligt. Det straffpåbud som kunde aktualiseras, det vill säga mened, 

är dock ett uppsåtsbrott och vittnet bör därför inte riskera att åtalas. Förbudet mot förvirrande 

frågor bör därför inte ses som ett skydd för vittnet. Även förbudet mot ledande frågor har som 

huvudsyfte att skydda rättegångsprocessen från vittnens felaktiga utsagor. I övrigt kan det dock 

konstateras att undersökningen inte ger stöd för att regelverket skulle ta särskild hänsyn till den 

situation vittnet är i eller för dennes person. Detta skulle riskera att göras på bekostnad av att 

vittnenas berättelser inte skulle få prövas av motparten i tillräcklig utsträckning och regelverket 

måste därför till denna del anses ändamålsenligt. Delfråga tre, alltså huruvida regelverket tar 

särskild skyddshänsyn till förmån för vittnen eller den tilltalade, kan således besvaras. Den 

tilltalade ges i regelverket allt skydd. 

Det kan konstateras att regelverket verkar vara någorlunda ändamålsenligt. Det kan dock inte 

pekas på någon del av regelverket som är extra bra utan snarare är flera delar av regelverket 

inte optimala. De brister som finns kan dock vägas upp av olika ändamål, främst av rättsskydd 

gentemot den tilltalade. Regelverket överensstämmer i den mening med de syften och ändamål 

som det verkar ha upprättats för att uppfylla. Min främsta invändning är den bristande eller 

felriktade utformningen av förbudet mot ledande frågor.  

Som andra invändning anför jag att korsförhörsmodellen till alla delar inte uppfyller sitt syfte 

om rätten inte ingriper i enlighet med lagens bestämmelser. Om detta beror på att regelverket 

är så vagt att rätten är osäker på hur det ska hanteras, vilket är en inte helt orimlig slutsats, bör 

det finnas anledning att se över bestämmelserna. Regelverket ter sig fördelaktigt i flera 

hänseenden. Särskilt i den vida utsträckning som hänsyn tas till skyddet för den tilltalade. I 

denna del måste regelverket ha följt med samhällsutvecklingen, trots att fri- och 

rättighetsaspekter nog i dagsläget måste anses ges större utrymme i lagstiftningen än när 

rättegångsbalken tillkom. Det finns inte material som talar för att ordningen i detta hänseendet 

är bristfälligt, något som var en slags tes vid företagandet av denna undersökning. Detta måste 

bero på att lagstiftaren vid införandet av bestämmelsen och modellen där parterna själva hör 

vittnena ämnade styra bort förfarandet från en inkvisitorisk process för att istället innefatta en 

ackusatorisk process. Regelverket är även fördelaktigt genom att rätten och jurister har 

möjlighet att inom fria ramar lära sig yrket och utveckla det sätt som de finner mest fördelaktigt. 

Det verkar dock samtidigt vara ett vanskligt sätt att hantera vittnet och verkliga människors risk 

att dömas. Huruvida regelverket är ändamålsenligt kan inte besvaras med ett ja eller nej utan 

snarare ett nja.  
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