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Processens offentlighet – värn eller hinder?

Av jur. dr Hans-Gunnar Axberger, Sverige

I referatet diskuteras de funktioner offentliga förhandlingar vid domstolar fyller. Funk-
tionerna beskrivs som kontrollfunktionen, rättsbildningsfunktionen, legitimitetsfunktio-
nen och demokratifunktionen. Några av dessa är kanske mindre viktiga numer, än de
tidigare varit, medan andra vuxit i betydelse. Sammantagna är skälen för offentliga
rättegångar idag lika starka som tidigare.

Offentlighetsregleringens bieffekter tas upp, inklusive motstående intressen. I refera-
tet påpekas att offentlighet och öppenhet kan ges olika former – mer eller mindre aktiva
– och att detta i förening med modern teknik gör att en reglering för att tillgodose
offentlighetsprincipens funktioner kan se ut på skiftande sätt. Det väsentliga är att
funktionerna tillgodoses, inte på vilket sätt detta sker.

Massmediernas roll behandlas, bl.a. frågan om massmedierna kan anses represente-
ra medborgarna så att insyn för massmedia kan ersätta insyn för allmänheten, en fråga
som besvaras nekande.

Framställningen avslutas med en diskussion kring ”TV-sända rättegångar”. I refe-
ratet bejakas själva tekniken. Men den måste användas i offentlighetsprincipens tjänst
och kontrolleras av lagstiftaren och domstolarna. Förnuftigt använd kan såväl TV som
nyare teknik tillgodose de funktioner offentlighetsregleringen är till för att fylla. Tekni-
kens användning bör även kunna underlätta domstolars hantering av en del säkerhets-
problem, utan att offentlighetsfunktionen blir nämnvärt lidande.

Hans-Gunnar Axberger, född 1952, är jur. dr och docent i straffrätt (1985). Han har
tjänstgjort vid bl.a. Stockholms tingsrätt, advokatbyrå och Brottsförebyggande rådet.
Han har medverkat i ett flertal statliga utredningar, bl.a. som ledamot och huvudsekre-
terare i Granskningskommissionen i anledning av mordet på Olof Palme. Hans-Gunnar
Axberger har publicerat rättsvetenskapliga arbeten om tryck- och yttrandefrihet, eko-
nomisk brottslighet, brottsprovokation, det allmänna rättsmedvetandet m.m. Han är
verksam som fristående skribent och har haft flera uppdrag med anknytning till mass-
media, bl.a. som Allmänhetens Pressombudsman, PO, (1990–92) samt styrelseledamot i
Tidnings AB Marieberg, Dagens Nyheter och Expressen (1995–2000).

*

Ljusets välsignelse

Idén att allmänna angelägenheter skall avhandlas i öppenhet synes väl förankrad i
alla rättskulturer med vilka de nordiska jämför sig. Den är också av gammalt
datum. Det mesta av det vi ännu uppfattar som modernt i dessa hänseenden har
tänkts och formulerats sedan sekler. Öppenhetsidéerna ingår därvid i samma
idétradition som tryckfriheten. I Sverige markeras detta av att de fanns sida vid
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sida i vår första, kortlivade tryckfrihetsförordning från 1766. Det grundläggande i
detta idéarv är föreställningen om upplysningens välsignelse. Många samhälle-
liga orosmoment tar gestalt i mörkret, men löses upp i ljuset, är den vackra
tanken. Om detta skaldade Johan Henric Kellgren för länge sedan i en rimmad
saga:1

I tjocka mörkret, hör han här
Den dumma hopen disputera
Med mycken hetta (som man plär,
När man förstår sig ingendera)
Vad Form på Källarstugan är?
Vad Färg på Möblerne? med mera.

Till slut, när en och ann betänkt,
Hur uppåt väggarna befängt
Det var, att uti blindhet sänkt
Om Form och Färgor resonera
(Ty vara blind, och icke se,
Var ett och samma, tyckte de;)
Så ropte en, så ropte flera:
Ljus in!

Den som tjänat några decennier i nutidens rättsväsende kan nog i mångt och
mycket hålla med om att offentlighetens ljus, låt vara bjärt och bländande ibland,
har sin välsignelse. I mörkret, stavat sekretess eller konfidentialitet, tar skuggor
konspirationens och misstrons gestalt. Den som bara tycker sig kunna se skiftnin-
gar i grått blir ändå ett rov för tvivel – hur känna skuggans gestalt när allt ikring är
mörker? Och varför är det för övrigt mörkt, om slöjorna lyftes skulle vi ju alla
kunna se – det är alltså inte meningen att vi skall kunna se? Om meningen är att vi
inte skall kunna se, måste där finnas något att dölja! Alltså måste skuggan i det
grå vara ett spöke – och spöken alltså finnas.

Det sägs att ljuset har ett pris. I varje fall är det stundom obehagligt att stå i.
När det släcks åberopas alltid det allmänna bästa. Vad mörkret skyddar – förutom
aktörernas bekvämlighet – vet man dock sällan noga. Frågan är om också det
allmänna bästa betalar ett pris för ljuset. Slutligen skall vi inte glömma att det
finns de som lever av ljuset – kanske är det de, medierna, som är det verkliga
ljusets fiender?

1 Ljusets fiender, 1792, här citerad från Johan Henric Kellgren, Skrifter I. Poesi och Prosa, utgiven av
Svenska Akademien 1995, s. 179.
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Rättssäkerhet, effektivitet och kontroll

Den svenska offentlighetsprincipen motiveras numera sällan med hjälp av någon
djupare analys; den och dess företräden tas för givna. Nästintill slagordsmässigt
upprepas ofta tre grundtankar. Offentlighetsprincipens syften är att garantera
rättssäkerheten samt effektiviteten i förvaltningen och i folkstyret.2 Det är i och för
sig i stort sett självförklarande. Men man kan beträffande det sistnämnda tillägga
att det torde syfta på att offentlighetsprincipen är en nödvändig förutsättning för
att medborgarna skall kunna inhämta information som grund för sina politiska
ställningstaganden och inför sitt deltagande i allmänna val.

I texter av rättskällekaraktär händer det att tankarna utvecklas något. Till en
början är det vanligt att motivera offentlighetsintresset med att det utgör en förut-
sättning för tryckfriheten. Det är naturligtvis riktigt att tryckfrihetens utövande
underlättas av en vidsträckt öppenhet i allmänna angelägenheter. Det brukar
också framhållas att den svenska tryckfrihetsförordningen (TF) enligt ett av sina
ändamålsstadganden skall främja fritt meningsutbyte och allmän upplysning (lo-
kutionen finns i såväl första som andra kapitlets inledande paragraf). Som motiv
för hela den genomgripande offentlighetsprincipen är detta dock inte mer än en
inledande, närmast tautologisk anmärkning: offentlighet behövs för att offent-
lighet skall råda. Men det förtjänar självfallet att uttalas, att tillgång till informa-
tion om allmänna angelägenheter är en förutsättning för att den medborgerliga
yttrandefriheten skall bli fullödig och kunna fylla en för samhället nyttig funktion.

Därutöver brukar kontrollfunktionen lyftas fram. Därmed avses att öppenheten
möjliggör insyn i allmänna angelägenheter. Genom denna insyn kan allmänheten
kontrollera att statliga och kommunala verksamheter bedrivs i enlighet med lagar
och demokratiskt fattade beslut samt i övrigt på ett rimligt sätt. I allmänheten
inkluderas då förstås inte bara enskilda medborgare utan också massmedier,
företag och organisationer, liksom den offentliga sektorn som helhet. Offent-
lighetsprincipen gör så att säga de allmänna verksamheterna genomskinliga,
synliga för varandra och envar. Detta erbjuder kontrollmöjligheter, men är också i
sig själv ett slags kontroll, eftersom den som har att sköta sina uppgifter under
sådan insyn kan förmodas uppfatta sig som kontrollerad. Denna upplevelse, att så
att säga arbeta inför öppen ridå, med ljuset riktat mot sig och utan klar bild av vem
som sitter på parketten och iakttar, är sannolikt viktigare än den kontroll som
faktiskt sker. Det är som i kriminalpolitiken: laglydnaden beror mer av den
upplevda upptäcktsrisken än av den reella.

Som motivering för något så i statens liv ingripande, och för de allmänna
verksamheterna på många sätt besvärande, som offentlighetsprincipen, kan dessa

2 Jfr det senaste betänkandet i ämnet (Offentlighetsprincipen och den nya tekniken), där det om
handlingsoffentligheten sammanfattningsvis heter att dess ”’klassiska’ syften är att garantera
rättssäkerheten, effektiviteten i förvaltningen och effektiviteten i folkstyret” (SOU 2001:3 s 51).
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komprimerade tankeuttryck tyckas vara en aning torftiga. Ett skäl till detta är
naturligtvis det som redan framskymtat, nämligen att det mesta i detta idégods
funnits med länge och föreställs som självklarheter. Det finns en risk att sådana
självklarheter stelnar och förlorar vitalitet. De blir en del av ett byråkratiskt
landskap, där de fornminnesmärks som runor och annat som inte får röras; ställvis
står de i vägen och ställvis blir de rundningsmärken.

En första uppgift är alltså att fundera något kring hur allt en gång var tänkt och
varför. Från den utgångspunkten kan det sedan vara lämpligt att fråga sig vad som
är sig likt från förr och vad som har ändrats. Mot den bakgrunden kan det
bedömas hur dagens offentlighetsfrågor bör ställas och besvaras. Med tanke på
debattämnet är det även lämpligt att snäva in perspektivet och koncentrera den
fortsatta framställningen till den del av offentlighetsprincipen som kallas förhand-
lingsoffentligheten eller, mer precist, frågan om öppna rättegångar.

Ögonkast i backspegeln

Rättsliga återblickar är akademiskt äventyrliga, åtminstone om de sträcker sig
långt tillbaka i tiden. Man skall, har jag erfarit, vara försiktig med att uttala sig om
det förflutnas rättsliga seder och tänkesätt utifrån en läsning av de stadganden från
äldre dagar som man kan finna på bibliotekens hyllor, där anakronismens dolda
fällor lurar. Jag skall därför begränsa mig till några flyktiga anmärkningar.3

Man torde inte behöva gå så långt tillbaka i historien för att frågan om
offentlighet, i bemärkelsen icke sekretessbelagd, skall förlora sin mening. Att
häradsting en gång hölls under bar himmel och att det därför troligen saknades
förutsättningar att hindra åhörares närvaro är förvisso intressant att veta. Av
betydelse för utvecklingen är också att öppenhet i en mer primitivt inrättad värld
så att säga var den ”naturliga utgångspunkten”, liksom muntlig handläggning.
Embryon till offentlighetskrav av modernt slag fanns i medeltida svenska lagar,
såsom när det i Upplandslagen stadgades ”Då är ting, när sexton män äro tillstä-
des utom domare och länsman, två från varje åtting”. Kravet att minst ett visst
antal män måste närvara för att giltigt ting skulle få hållas fanns i flera lagar och
omnämns i en rättshistorisk skrift som inslag av ”offentlig insyn”.4

3 Allmänt om historiken, se framställningen i Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång.
Principen om förhandlingsoffentlighet (2001), s. 39 ff. Se även Johan Hirschfeldt, 1766 års
tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens utveckling, i Förvaltningsrättslig tidskrift 1998,
s 1 ff. samt översikterna i SOU 1947: 60 s. 65 ff. och SOU 1988:64 s. 19 ff.

4 Göran Inger, Svensk rättshistoria (1980), s. 52. Den återgivna delen ur Upplandslagen är citerad
från Åke Holmbäck och Elias Wessén, Svenska landskapslagar (1979), (Upplandslagen) s. 195.
Enligt Alf Bohlin lär hela offentlighetsprincipen ha sitt ursprung i menighetens aktiva deltagande i
de medeltida härads- och landstingen (Bohlin, Allmänna handlingar [1988], s. 17). Möjligen är det
inte hela sanningen; de idéer, som drivit fram handlingsoffentligheten har mer med insyn att göra,
än med aktivt deltagande. Menighetens aktiva deltagande vid tingen synes besläktat med nämnde-
mannaväsendet, som det så småningom utvecklades till.
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Historien om offentlighet och slutenhet kan inte ta sin början förrän det finns
ett val mellan det ena och det andra. Mycket tyder på att det tog lång tid innan man
inom rättslivet började ha särskilt bestämda meningar kring detta. Föga förvånan-
de tycks det ha varit frågan om att stänga åhörare ute som sysselsatte lagstiftaren
först (snarare än att garantera menigheten närvarorätt).

Äldre tiders ”sekretessintressen” synes ha haft moraliska utgångspunkter. Det
gällde att förhindra att människor via rättegångar fick kännedom om anstötliga
beteenden som t.ex. tidelag, vilket talar för att man räknade med spridningseffek-
ter (i tidelagsfallen oönskade). Huruvida det fanns något överlagt önskemål om
att i omvänt syfte ge offentlighet åt det som avhandlades verkar svårare att uttala
sig om. I analogi med äldre tiders syn på straffets funktion kan det dock tänkas att
föreställningar om ”allmänprevention” hade viss betydelse, dvs. det bedömdes
önskvärt att folk fick kännedom om vilka beteenden som bestraffades och hur. I
bruket av offentliga, grymma straff låg vad man med dagens språkbruk skulle
kunna kalla en aktiv offentlighetsstrategi; straffet verkställdes publikt – androm
till varnagel.

”Offentlighetsprincipen” som generell grundsats dök liksom den grundlags-
stadgade tryckfriheten upp tidigt i den svenska rättshistorien (själva termen är
dock av ganska sent datum). Någon tydligt utarbetad, bakomliggande ideologi, till
hjälp för den som söker svaret på vad den tidens lagstiftare ville åstadkomma med
sin offentlighet och tryckfrihet tycks svår att uppdaga. Erik Fahlbeck konstaterade
på sin tid att den första tryckfrihetslagstiftningen inte präglades av ”någon doktri-
när ideologi” och beskrev den i stället som ”den legislativa frukten av det frihets-
tida mösspartiets strävanden att komma tillrätta med hattpartiets politik och
ämbetsmannavälde”.5 Handlingsoffentligheten var en direkt reaktion mot regi-
mens sekretessvälde. Mot den bakgrunden betraktade han offentlighetsprincipen
som ett kontrollmedel över styrelse och förvaltning, ”en bestående vinning av den
frihetstida maktkampen mellan hatt- och mösspartierna”.6 Som kontrollmedel
hade den även beskrivits av de tryckfrihetssakkunniga, när de lade fram förslaget
till den tryckfrihetsförordning, som alltfort är gällande – syftet med offentlighets-
principen var ”att möjliggöra en allmän upplysning rörande samhällsförhållanden
och en fri kritik av dessa”.7

De rättsliga källornas historia visar det som redan påtalats, nämligen att tankar
om öppenhet gick hand i hand med tryckfriheten. Från artonhundratalets början
finns många vittnesbörd om ett offentlighetstänkande som i likhet med den tidens
tryckfrihetsideologi är närmast identiskt med de idéer som idag är förhärskande.

5 Erik Fahlbeck, Tryckfrihetsrätt, 1951, s. 5 f.
6 A.a., s. 63. Skildringar från perioden finns i Hilding Eeks arbete Om tryckfriheten (1942), s. 159 ff.

Där pekas bl.a. på ett förbud från 1759, mot att publicera redogörelser för svensk eller utländsk rätt,
med motiveringen att det vore “drägligare att uti sådana ämnen vara utan all kunskap än av oriktiga
och falska begrepp intagen”.

7 SOU 1947:60 s. 73.
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Önskemålet att med hjälp av en öppenhet i rättssaker kontrollera rättskipningen
framträder således redan vid denna tid. Detsamma gäller ambitionen att folket via
öppna rättsförhandlingar skall bibringas kännedom rättens innehåll.8 Dessutom
framskymtar tanken att allmänheten via offentliga rättegångar skall lära sig hur
det faktiskt går till i domstolarna, underförstått att det går rätt och riktigt till och
att rättskipningen således är att lita på.9

Slutligen kan den som blickar bakåt fråga sig om handlingsoffentlighetens och
förhandlingsoffentlighetens rottrådar från början är desamma. Möjligen rör det
sig om två plantor, som så småningom vuxit samman. De har mycket, men inte
allt, gemensamt.

Rättegångsoffentlighetens ändamål

Om man utgår från dessa fragment av äldre rättspolitiskt tänkande och lägger till
en del av det som enligt ovan brukar lyftas fram i dagens lagstiftningsärenden om
offentlighetsprincipens syften kan följande funktioner i ett system med öppna
rättegångar utläsas.

Kontrollfunktionen. Genom öppenheten kan det kontrolleras att rättegångar är
rättvisa och att domstolarna dömer enligt lagarna. Det handlar alltså om fair trial
och legalitet.

Rättsbildningsfunktionen. Via offentlig rättskipning kan allmänheten tillgodo-
göra sig rättens bud och taga lärdom av dem.10 Denna funktion kan sägas bestå av
två delar, dels kunskapsbildning, dels normbildning. Det är dock lämpligt att hålla
samman detta, eftersom det kan antas finnas ett samband mellan det ena och det
andra.

Legitimitetsfunktionen. Genom att förhandlingar hålls i full öppenhet vinner
rättskipningen och med den hela rättsordningen legitimitet i allmänhetens ögon.

8 Denna funktion är nära förknippad med det som inom straffrätten kallas moralbildning och därvid
utgör en del av allmänpreventionen, dvs. tanken att lagen och dess verkställande i form av
bestraffning statuerar normerande exempel och därmed påverkar samhällsmedborgarnas moral.
Som vetenskapliga teorier betraktade är de spekulativa och svåra att belägga eller vederlägga; att de
haft och har stor rättspolitisk betydelse är däremot ovedersägligt.

9 Edelstam anger t.ex. att en lagutskottsmotivering för ett förslag om förhandlingsoffentlighet år
1823 var att ”aktningen för Lagarna och förtroendet till Domaremakten måste ökas och befästas”
(a.a., s. 48). Samma tanke fanns i Lagkommitténs förslag till rättegångsbalk året innan. Där hette
det att offentliga rättegångar skulle medföra att ”aktningen och tillgivenheten för lagarna sprida sig,
förtroendet för Domaremakten befästas, intresset för rätt och ordning tillväxa” (a.a., s. 43, gam-
malstavning här bortredigerad i bägge citaten). – Av dessa uttalanden (och kanske även av denna
framställning) kan man få intrycket att svenska domstolar historiskt sett hållit öppna förhandlingar
i större omfattning än som faktiskt är fallet. Överrättsprocessen var skriftlig fram till nittonhundra-
talets mitt och rättskipningen i förvaltningsmål är det i hög grad ännu.

10 Inom processrätten förekommer benämningen ”handlingsdirigeringsfunktionen”, en för detta
sammanhang dock onödigt teknisk term.
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Legitimitetsfunktionen kan synas sammanfalla med kontrollfunktionen, men
det gör den inte. Legalitet och ”juste” handläggning är nödvändiga förutsättningar
för legitimitet, men inte tillräckliga – det räcker inte att rättvisa skipas, det måste
också synas att så sker (justice must not only be done, it must also be seen to be
done). Föreställningen bakom en legitimitetsfunktion är att offentligheten av-
täcker verkligheten. Den underförstådda tanken måste alltså vara att medborgarna
utan offentlighet lätt blir offer för vanföreställningar av olika slag. Möjligen kan
man i legitimitetsfunktionen också läsa in ett kontrollinslag: genom insynen
tvingas domstolarna aktivt förtjäna allmänhetens förtroende.11

Som så ofta när man via en teoretisk analys skall försöka bena ut syfte och
mening bakom en rättslig reglering visar det sig alltså att de funktioner man
tycker sig kunna urskilja är besläktade med och går i varandra. Analysen här kan
förfinas, men det sker till pris av en minskad överskådlighet och en ökad över-
lappning. Henrik Edelstam, som arbetar med en mer detaljerad begreppsapparat,
noterar just en sådan ”avsevärd överlappningseffekt”.12 De mesta av det han läser
ut torde rymmas under de övergripande funktioner som här tagits upp.

En ytterligare aspekt, som han själv räknar ”till de mest centrala av offent-
lighetsprincipens olika funktioner” bör dock lyftas fram.13 Han kallar den på goda
grunder demokratifunktionen. Som jag tolkar framställningen avses med detta
offentlighetens betydelse som förutsättning för den allmänna debatten och den
påverkan denna i sin tur har på den demokratiska beslutsprocessen. Så beskriven
är detta en ny funktion i förhållande till hur samhället fungerade i de tidevarv då
offentlighetsprincipen föddes. Framför allt kan det sägas att dagens demokratiska
beslutsprocesser närmast konstitutionellt förutsätter en mycket omfattande öp-
penhet i allmänna angelägenheter. I praktiken är det också denna funktion som
avses när det i modernare lagförarbeten talas om offentlighetsprincipens betydel-
se för effektiviteten i folkstyret (jfr ovan); man kunde lika gärna säga demokratins
effektivitet.

Demokratifunktionen är i alla händelser mycket viktig även när det gäller
öppenheten inom rättslivet. Som den demokratiska rättsordningen fungerar är det
ju inte domstolarnas sak att korrigera en till sitt innehåll bristfällig lag. Det är den
politiske lagstiftarens uppgift att ändra lagar som riktigt tillämpade leder till
oönskade resultat. I detta statsmakternas samspel är offentlighet och opinions-
bildning kring enskilda rättssaker nödvändiga inslag.

Denna funktion sträcker sig väsentligt längre än till de rättsfrågor som behand-

11 Jfr ett annat av Edelstams citat, ännu inte antikt, som de tidigare, men dock med god patina, från
processkommissionens betänkande från år 1926 (SOU 1926:32 s. 23): ”För den plikttrogne och
samvetsgranne domaren är offentligheten en förmån, då den bereder honom tillfälle visa, hur han
fyller sitt maktpåliggande värv.” (A.a., s. 453)

12 A.a., s. 94
13 A.a., s.109.
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las i ett visst mål. Per Olof Ekelöf beskrev med visst engagemang den mer
vittgående betydelse rättegångsoffentligheten har i ”en progressiv demokrati”:14

”Emellertid kan även ett skäl av helt annan art anföras för att principen om rättskipnin-
gens offentlighet fortfarande bör upprätthållas. För en progressiv demokrati är det av
fundamental betydelse att allmänhetens hålls underkunnig om förhållandena i samhäl-
let. Dessa kan alltid förbättras, men varje reform måste omfattas med gillande av breda
befolkningslager eller åtminstone av en majoritet i det folkvalda parlamentet. Detta
system förutsätter att eventuella missförhållanden blir allmänt uppmärksammade och
ställda under offentlig debatt, vilket i sin tur kräver en upplysningstjänst av enorm
omfattning. Medborgarnas värdering av de bestående samhällsförhållandena måste
grundas på fakta och inte på lösa rykten, vilkas riktighet ej kan kontrolleras. Att
säkerställa detta är en av tidningspressens – tredje statsmaktens – viktigaste uppgifter.

I Tryckfrihetsförordningen sägs tryckfriheten skola ’säkerställa ett fritt meningsut-
byte och en allsidig upplysning’ samt att detta syftemål även skall främjas genom fri
tillgång till allmänna handlingar. Jag skulle vilja ifrågasätta om det icke främst är ur
denna synvinkel man har att värdera kriminal- och rättegångsreportagen. Dessa må
ibland vara rena sensationsjournalistiken, men de fäster dock allmänhetens uppmärk-
samhet vid förhållanden som kan behöva rättas till genom ny lagstiftning eller på annat
sätt. Och härvid är det mera sällan fråga om brister i polis-, åklagare-, och domstols-
organisationen, som exemplifierats genom handläggningen av det föreliggande målet,
utan långt oftare om sådana som framgår av vad som avhandlats inför rätta. Titt och tätt
blottas genom utredningen inte bara i brottmål utan även i tvistemål förhållanden, som
är värda att ställas under debatt och bli föremål för reformer.”

Ändamålen omprövade

De tre förstnämnda funktionerna/grundtankarna bakom regeln att rättegångar bör
vara öppna för allmänheten har alltså funnits med mer eller mindre från början,
dvs. från den tid då det blir meningsfullt att skilja mellan offentligt och sekretess-
belagt på det sätt vi idag gör. De finns också kvar i dagens rättsliga ”diskurs”.
Demokratifunktionen hör förstås demokratin till och i den meningen har den inte
funnits med lika länge. Men bland föreställningarna om fria tankar, utbyte av
upplysningar och rätten att få uttala sin mening finns naturligtvis även denna
funktion med som mer än ett embryo; tryckfrihetens idé förebådar demokratin.

Kan man då säga att något hänt under resans gång, som bör föranleda en
omprövning av dessa tankars bärkraft? Rättslivet har naturligtvis både utvecklats
och moderniserats. Men de grundläggande sociala mekanismer, som styr rätten
och domstolarnas roll i det mänskliga samhället, torde – trots att så mycket i de
yttre förhållandena stöpts om – ändå vara ganska oförändrade.

14 Ekelöf, Rättegång I, sjätte upplagan (1980), s. 122 f (kursiveringen från originalet).
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Kontroll, kunskapsspridning och legitimitet är grundläggande också i dagens
rättsliv. Däremot kan det nog hävdas att dagens rättsväsende, med dess aktörers
höga utbildningsnivå och dess sofistikerade flerinstansprövning i en demokratisk,
konstitutionell kontext tillgodoser sina kontrollbehov på andra sätt än genom att
låta medborgarna utöva insyn.15 Det behöver inte betyda att insynsbehovet för-
svinner, men väl att dess relativa betydelse som kontrollfunktion minskar. Insy-
nen bidrar alltså fortfarande i betydande grad till kontroll, men den är långtifrån
det viktigaste kontrollinstrumentet. På samma sätt kan det hävdas att information
idag sprids på annat sätt än på artonhundratalet och att behovet av ”direkt”
offentlighet i rättsbildningens tjänst därmed inte längre är detsamma. Det är nog
ingen nödvändig förutsättning för spridande av kunskap om hur domstolar dömer
och hur det går till när de håller rättegång, att envar på plats skall kunna bilda sig
en uppfattning om detta. Att rättegångsoffentligheten likväl bidrar till en sådan
funktion är förstås uppenbart.

Och om vi med demokratifunktionen menar tillgången till information om hur
lagarna tillämpas i enskilda fall som underlag för ifrågasättande debatt och
reformer av skilda slag kan inte heller detta sägas förutsätta att rättegångar hålls
offentligt. Offentlighet kan naturligtvis bidra till en sådan funktion och kanske
vitalisera debatten, men någon oundgänglig förutsättning är det inte fråga om,
givet att handlingsoffentligheten är garanterad. Den vidare funktion, som Ekelöf
åsyftade (jfr citatet ovan), har dock själva förhandlingsoffentligheten som grund-
läggande förutsättning.

Det skulle betyda att kontroll- och rättsbildningsfunktionerna inte – och delvis
inte heller demokratifunktionen – kräver öppna rättssalar; dessa behov kan till-
godoses på andra sätt.

En alldeles för sällan uppmärksammad sida av offentlighetsregleringen är de
bieffekter, numera i form av tämligen fasta sedvänjor, som den givit upphov till.

15 Ekelöf ställde sig ganska kallsinnig till ”kontrollfunktionen”. Offentlighetsprincipen saknade inte
varje värde från kontrollsynpunkt, ansåg han, men detta var knappast den väsentligaste fördelen
med en offentlig rättskipning. Han jämförde den med den kontroll som lekmannainflytandet i
domstolarna utgör (ett inflytande som han misstrodde, men godtog som demokratiskt inslag).
Endast grova misstag av det slag domstolar i äldre tid kunde göra sig skyldiga till kan upptäckas den
vägen. ”I våra dagar ligger det till på annat sätt. De fel som förekommer inom domstolsväsendet
kan nästan undantagslöst upptäckas endast av den juridiskt skolade. Att parterna biträds av advoka-
ter har därför långt större betydelse ur kontrollsynpunkt än att allmänheten äger tillträde.” Det hör
till Ekelöfs resonerande stil att lämna läsaren i viss tvekan inför budskapets tydlighet; han anför i
sammanhanget även att allmänhetens kontroll över domstolarnas verksamhet genom ”revolutione-
rande förändringar på nyhetsförmedlingens område” blivit effektivare: ”Gåve en domares hand-
läggning av en huvudförhandling anledning till grava anmärkningar, stode dessa att läsa i tidnings-
pressen dagen därpå.” (Ekelöf, a.a., s. 121). Skall man försöka sig på en sammanfattning av Ekelöfs
uppfattning om offentlighet i rättskipningen, synes det lämpligt att anknyta just till hans syn på
nämndemännens funktion, som han ansåg överskattad och tvivelaktig men demokratiskt nödvän-
dig. (Ekelöfs uppfattning finns refererad i Axberger, Lekmannainflytandet i domstolarna, Tidskrift
för Sveriges Advokatsamfund 1993, s 212 ff. )
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Svensk förvaltning idag har inslag av informell muntlighet, som inte kan förstås
annat än som en andra sida av krav på diarieföring och tillgänglighållande.

Envar som sysslat med i en eller annan mening känsliga ärenden inom statsför-
valtningen vet att man skall passa sig för att sätta en del saker på pränt, ibland för
att de är viktiga, ibland för att de är oviktiga, men alltid för att de riskerar att
missbrukas och försvåra tjänstens fullgörande. Det kan gå så långt att den som
t.ex. kommunicerar i skrift i stället för via telefon anses illojal – eller lite korkad.
Vi borde i större grad och på fullaste allvar ställa frågan om inte offentlighets-
regleringen ibland medför att saker som borde dokumenteras för legitim kontroll
och andra framtida behov (bl.a. historisk forskning) förblir odokumenterade på
grund av en befogad oro för att informationen i ett kortare tidsperspektiv skall
missbrukas. Det finns en punkt på skalan där större grad av dokumentations- och
arkiveringsskyldighet, med de möjligheter till revision i efterhand det möjliggör,
är viktigare än omedelbar offentlighet. Nota bene: det är ingen principiell
omprövning som här efterlyses, bara ett mer levande och eftertänksamt förhåll-
ningssätt till det i sammanhanget rationella. De kloka tankar som fött en bra
princip faller i glömska om den aldrig får sättas i fråga. I stället uppstår då det
inledningsvis skisserade stelnade byråkratiska landskapet, med dess mer eller
mindre fundamentalistiskt vårdade fornminnen.

Inte heller rättegångsoffentlighet är alla gånger det allena saliggörande. Det
har redan sagts att flera av de behov offentligheten skall tillgodose kan uppfyllas
på andra sätt. Det är mer än tänkvärt att en av de privata skiljeförfarandenas
oftast framhållna fördelar är att de inte är offentliga. Det är som bekant en rätt
betydande del av den civilrättsliga tvistelösningen i Sverige som hanteras på detta
sätt – när parterna själva får välja. Att kraven på legalitet och korrekta procedurer
skulle vara lägre ställda i dessa sammanhang torde ingen hävda. Däremot är det
naturligtvis en förlust för rättsbildningen att avgörandena i så ringa grad blir
allmänt tillgängliga.

De intressen som direkt står emot förhandlingsoffentligheten i domstolar har
annars i huvudsak med två väl kända aspekter att göra: utredningsintresse och
personvärn.

Huruvida utredningsintresset – att domstolen får ett så bra underlag för sitt
avgörande som möjligt – gagnas eller skadas av förhandlingsoffentligheten är
sammantaget svårt att avgöra. En ibland diskuterad följd av offentligheten är att
den skulle bidra till att parter och vittnen håller sig till sanningen.16 Samtidigt
diskuteras den motsatta möjligheten: offentligheten gör framträdande personer
osäkra eller rädda. Vetskapen om rättsprocessers långtgående offentlighet torde
också kunna avhålla människor från att överhuvudtaget ge sig till känna i
sammanhang där en rättsprocess kan ligga i händelseutvecklingens förlängning.

16 Ekelöf, a.a., s. 121 och Edelstam, a.a., s 104 ff.
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Sådana faktorer är svårbedömda och måste balanseras mot att offentligheten även
leder till inflöde av information. Att utredningsintresset kan motivera undantag
från offentligheten är under alla omständigheter klart.

Sådant som har med personvärnet att göra är lättare att bedöma. Offentligheten
i en rättegång utgör nog för parter och vittnen nästan alltid sten på en redan tung
börda. I viss utsträckning får människor därvid så att säga skylla sig själva. Men i
de flesta fall är det ett bekymmer att personer, som rättsväsendet är i behov av för
de upplysningar de kan lämna, genom rättegångens offentlighet utsätts för vad de
upplever som integritetskränkningar. Den avvägning som rättsordningen på
denna punkt sedan länge uttrycker, är att detta är ett pris som den enskilde måste
betala; offentligheten är alltför värdefull för att kunna sättas åt sidan till förmån
för den enskildes upplevelse av obehag. Man bör dock vara vaksam på att det i
slutändan är utredningsintresset som äventyras.17 Denna offentlighetens avigsida
kan variera beroende på offentlighetens form (se om detta strax nedan). Det är
t.ex. uppenbart att riskerna för personvärnsskador och därmed även utrednings-
skador skulle kunna öka vid ”TV-sända” rättegångar.

Det finns slutligen skäl att diskutera om processens offentlighet kan vara
kontraproduktiv i förhållande till de funktioner den är tänkt att fylla. Rättsbild-
ningsfunktionen förutsätter, förutom att rättskipningen fungerar som den skall, att
den massmediala rapporteringen uppfyller vissa krav. Botemedlet om den inte gör
det är i och för sig inte att stänga rättssalarna, vilket antagligen bara skulle
förvärra saken. Från legitimitetssynpunkt kan rättsrapportering inte sällan vara
kontraproduktiv, dvs. skapa misstro mot rättsväsendet, genom att rapporteringen
är felaktig eller osaklig. Inte heller här är botemedlet dock minskad offentlighet.
Detsamma gäller demokratifunktionen. Det kan naturligtvis vara så att föränd-
ringskrav drivs fram utifrån missuppfattningar om vad som faktiskt förekommit i
en rättssak. Men det är snarare ett argument för mer information än för slutenhet.

Passiv och aktiv offentlighet

Offentligheten är en princip, ett ställningstagande för öppenheten som utgångs-
punkt och med slutenhet som undantaget. Detta kan tyckas som ett antingen-eller.
Men offentlighet kan förekomma i många nyanser.

Offentligheten kan från avsändarperspektivet vara passiv eller aktiv. Den
svenska offentlighetsprincipen är helt och hållet passiv. Den innebär att hand-
lingar hålls tillgängliga för den som frågar och att förhandlingar hålls öppna för

17 Det för svensk del mest illustrativa exemplet på en konflikt av detta slag är förhören med målsägan-
den Lisbeth Palme, under utredningen och rättegångarna om mordet på hennes make. Målsägan-
dens önskan att undvika offentlighet fick där kännbara konsekvenser för utredningsresultatet, se
SOU 1999:88 (Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme), s. 719 ff och 761 ff.

Processens offentlighet – värn eller hinder?



100

den som önskar tillträde.18 Själva principen innefattar inget moment av aktiv
spridning. Tvärtom framställs passiviteten ofta som dygd, det gäller t.ex. när
domstolar låter bli att utfärda pressmeddelanden (annat än helt undantagsvis då
detta är nödvändigt av praktiska skäl).

En aktiv öppenhet innebär att domstolar och myndigheter inte bara håller sina
handlingar tillgängliga och förhandlingssalar öppna utan också agerar för att
medborgarna kontinuerligt får kunskap om vad som sker och hur verksamheterna
fungerar. Det är uppenbart att en sådan ”aktiv öppenhet” kan komma i konflikt
med de intressen som bär upp själva öppenhetskravet. Den kan nämligen lätt
förvandlas till eller i vart fall förväxlas med informationsstyrning, där syftet med
aktiviteten är att ge en viss bild av verksamheten, dvs. det hela får drag av
”marknadsföring”.

Den passiva öppenheten är från den sistnämnda synpunkten att föredra. Men
hur man skall ställa sig till passiv respektive aktiv offentlighet är också beroende
av de ändamål man vill att offentligheten skall tillgodose. Det måste med andra
ord bedömas utifrån de funktioner som tidigare diskuterats.

Mottagarens – eller medborgarens – aktiva utrymme i offentlighetsregleringen
kan också skifta. Den mest passiva formen av förhandlingsoffentlighet råder när
envar får närvara, men ingen i efterhand avrapportera vad som förevarit. Det
förekommer, inte i Sverige men i andra länder, att offentligheten i domstolar
inskränks på detta sätt, dvs. åhörarna får vara kvar men massmedia åläggs referat-
förbud. Det kan vara totalt eller gälla i delar.

De närvarandes handlingsfrihet kan inskränkas på flera sätt. I Sverige råder
t.ex. fotograferingsförbud i rättssalen, vilket ju naturligtvis är en inskränkning i
öppenheten, en inskränkning som medför att bilder från rättssalen, stillbilder eller
rörliga, inte kan återges (ett slags referatförbud, faktiskt). På liknande sätt kan
rätten att göra och återge ljudupptagningar begränsas. I svensk rätt föreligger
förslag om att införa viss videoupptagning av förhör.19 Sådan upptagning kan
genom handlingsoffentligheten tänkas bli offentlig i viss utsträckning. Det inne-
bär att bilder från rättssalen kan komma att återges i efterhand.

Man kan alltså gå från minimalistisk öppenhet – rätt för envar att närvara, men

18 Den mest passiva offentligheten kan sägas vara den där enbart ”passiv” handlingsoffentlighet råder.
Den kan i sin tur vara ganska omfattande, beroende på hur mycket som dokumenteras. Förhand-
lingsoffentlighet är i hög grad en definitionsfråga – vad är en förhandling? De rättegångar vi
betraktar som offentliga har ju regelmässigt slutna inslag, framför allt överläggning till dom. En
verksamhet utan förhandlingsoffentlighet kan i princip vara mer offentlig än en med sådan öppen-
het. Förhör under förundersökning är inte offentliga men förhörsprotokollet, som senare kan bli
offentligt, kan tämligen exakt återge vad som förevarit – kanske finns det till och med på band – och
därvid innebära en mer tjänlig offentlighet än ett icke dokumenterat förhör i en öppen domstolsför-
handling. På samma sätt kan ett förvaltningsärende uppfylla högt ställda krav på offentlighet utan
att det överhuvudtaget hållits någon offentlig förhandling. Det kan sägas gälla handläggningen i de
svenska förvaltningsdomstolarna.

19 Ds 2001:36. Genomförs förslaget innebär det att det s.k. fotoförbudet (RB 5 kap. 9 §) genombryts.
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för ingen att i efterhand yppa vad som förevarit samt en domstol som icke lägger
två strån kors för att information om dess verksamhet skall nå ut – till maximalis-
tisk – rätt för envar att närvara och dokumentera det som sker samt en domstol
som aktivt informerar om förhandlingar m.m. och dessutom främjar spridning via
media, t.ex. genom att lägga ut material på internet eller underlätta sändning av
ljud och bild från rättssalen. Det finns sammanfattningsvis en rätt betydande
mängd parametrar att överväga då man diskuterar inte bara om öppenhet skall
råda i rättslivet utan också vilka former av öppenhet som är lämpliga och ända-
målsenliga, liksom hur domstolarna själva skall förhålla sig till den information
som sprids om verksamheten. Det torde nämligen vid en jämförelse med de
offentlighetens funktioner, som redan berörts, vara tydligt att de implicerar ett
förhållningssätt inte bara till principfrågan utan också till dessa olika parametrar.

Offentligheten är en funktion, ingen rättighet

I vems intresse upprätthålls offentlighetsprincipen i allmänhet och domstols-
offentligheten i synnerhet? Det ligger nära till hands att jämföra med de medbor-
gerliga fri- och rättigheterna, t.ex. yttrandefriheten. Dess idéhistoria har alltså
varit offentlighetstankens följeslagare, men här föreligger en i sammanhanget
väsentlig skillnad.

Yttrandefriheten har en rättighetssida och en funktionssida. Rättighetssidan är
envars andliga frihet att hysa åsikter, tankar m.m. och göra dem offentliga. Denna
frihet kan härledas och motiveras på skilda sätt, men den har ingen funktion, utan
hör till varje människas rätt till ett eget liv och en egen värdighet. Funktionssidan
är det konstitutionella behovet av att yttrandefrihet råder i samhället. Funktionen
kan härledas och motiveras på lite olika sätt. I mångt och mycket sammanfaller
det med de funktioner som här ovan diskuterats med offentlighetsprincipen som
utgångspunkt. Yttrandefrihetens funktion är dock vidare, vilket hänger samman
med att den också är en individuell rättighet; rättighet och funktion hör ihop, som
två sidor av samma mynt.

Offentlighetsprincipen är däremot ingen rättighet i denna mening; den tillhör
överhuvudtaget inte de mänskliga rättigheterna. Den är så gott som helt funktio-
nell.20 Offentlighetsprincipen är således inte ”rättighetsstyrd”. Den är ett instru-
ment för vissa ändamål (bl.a. för skydd och upprätthållande av mänskliga rättig-
heter). Vad särskilt gäller domstolsoffentligheten upprätthålls den dels i rättskip-
ningens eget intresse, dels i dess huvudmans, statens, intresse och dels slutligen i
hela det konstitutionella samhällssystemets intresse. Men inte heller den upprätt-
hålls som en mänsklig rättighet.

20 Man kan hävda att envar medborgare/skattebetalare i denna sin egenskap har en rätt till insyn i de
gemensamma angelägenheterna och att offentligheten i denna mening är en rättighet. Någon med
yttrandefriheten jämförbar andlig frihet är det dock inte fråga om.
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Legitimitetsfunktionen

Den uppmärksamme läsaren noterade att framställningen släppte ämnet om rätte-
gångsoffentlighetens funktioner med ett konstaterande att kontroll- och rättsbild-
ningsfunktionerna, liksom till viss del demokratifunktionen, inte nödvändigtvis
behöver tillgodoses genom rättegångsoffentlighet, det kan ske på andra sätt.
Däremot sades inget om legitimitetsfunktionen och resterande delar av demokrati-
funktionen.

Det är dags att återvända till detta. Legitimitetsfunktionen är den avgörande för
rättegångsoffentlighetens betydelse. Här har inget förändrats av tidens gång,
annat än att behovet av legitimitet – förväntningarna på legitimitet – har ökat med
samhällets demokratisering. Med detta har följt en minskad auktoritetstro, vilket i
grunden är sunt. Men när auktoriteten inte längre självklart åtföljer maktens
befattningar ställs nya krav på befattningshavarna, som måste visa det som
tidigare kanske mer kunde tas för givet. Öppenhet i makt- och tvångsutövning och
därmed rättskipningen är idag ett så självklart inslag att slutenhet i sig innebär
legitimitetsrisker. Kommer sedan till detta direkta missförhållanden eller misstan-
kar om missförhållanden uppstår snabbt legitimitetsförluster som ibland blir så
allvarliga att de måste hanteras extraordinärt, t.ex. genom särskilda utredningar av
Justitiekanslern eller av riksdag och regering tillkallade kommissioner.

Vad slags rättslig offentlighet är det som legitimiteten kräver? I första hand den
enklaste formen dvs. ”passiv” öppenhet. Vetskapen om möjligheten för envar att
närvara är viktigare än hur många som utnyttjar möjligheten. Offentlighet fyller
med andra ord en viktig funktion även om rättssalarnas åhörarplatser mestadels
står tomma. Det innebär att den rättegångsoffentlighet som idag råder uppfyller
de grundläggande kraven. Det sammanhänger också med att öppenheten för
medborgarna tillika är en öppenhet för massmedierna. Som offentligheten idag
fungerar kan den i praktiken sägas innebära att massmedierna utövar medbor-
garnas insynsrätt.

Därav bör man dock inte dra slutsatsen, att medborgarnas insyn kan ersättas av
massmediernas, vilket något skall beröras i följande utvikning.

Massmedierna som ställföreträdande allmänhet?

I den typ av rättsärenden där offentlighetsbehovet typiskt sett är som störst – dvs.
de rättegångar som tilldrar sig omfattande allmänt intresse – har det alltmer
kommit att fungera så, att massmedierna tränger ut allmänheten. Domstolar förfar
i dessa i och för sig fåtaliga fall så, att man i samråd med massmediernas
företrädare reserverar större delen av åhörarplatserna för journalister, som sålun-
da tilldelas bestämda platser. Ett mer eller mindre symboliskt antal platser lämnas
till den köande allmänheten. Den till förstone naturliga tanken bakom detta är att
massmedierna ”representerar” allmänheten och genom sin rapportering tillgodo-
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ser offentlighetsintresset. Det är dock en flyktig tanke, som inte håller för en
närmare granskning.

För det första förutsätter den på ett allmänt plan något som inte föreligger,
nämligen ett slags uppdelning av de presumtiva åhörarna, där de som på ett eller
annat sätt är knutna till ett massmedium förutsätts vara kompetenta att utöva sitt
åhörarskap för allmänhetens räkning. Men från offentlighetssynpunkt kan det inte
graderas om den ena åhöraren fyller en viktigare funktion än den andre. Vad är det
t.ex. som säger att en 23-årig allmänreporter bör ha tillträde till rättssalen före
professor Per Olof Ekelöf när målet mot den man som åtalats för mordet på
statsminister Olof Palme skall avhandlas?21 Offentligheten har sitt värde just i att
den inte kan delas upp på detta vis, att göra det vore lika främmande som att
gradera väljarnas röster efter utbildning, förmögenhet eller något annat irrelevant
kriterium.

För det andra förutsätter den en legaldefinition av journalistyrket, något som
sällan torde förekomma i demokratiska stater. The freedom of the Press is the
freedom of everybody är en fundamental utgångspunkt i all pressfrihetsdoktrin.
Att avgränsa tryckfriheten till journalister är just en sådan begränsning som aldrig
kan accepteras om friheten skall anses föreligga. I Sverige finns inte tillstymmel-
se till reglering, som kan hjälpa en rättstillämpande myndighet att med rättslig
konkretion avgöra vem som är journalist och vem som inte är det. Sloge vi in på
den vägen skulle det vara naturligt att även i övrigt begränsa offentligheten på det
sättet – varför hålla diariet öppet för den anonyme herr Vemsomhelst när hans
rättigheter kan utövas av en legitimerad journalist?

Problemet med för många åhörare kan bara lösas som ett rent ordningsproblem
och då enligt kriterier som inte gör skillnad mellan den ene och den andre.
I praktiken torde det inte finnas någon annan sorteringsmöjlighet än den urgamla
principen om att förste man till kvarn får först mala. Under normala omständig-
heter borde detta också kunna fungera. I modern tid synes emellertid framför allt
antalet medierepresentanter ha ökat.22 Till detta kommer säkerhetsproblem, som
ställer krav på såväl förhandlingssal som bevakning med inpasseringskontroll m.m.

I målet mot den man som 1988 åtalades för mordet på Olof Palme tillämpade

21 Per Olof Ekelöf publicerade några mycket intressanta artiklar i Upsala Nya Tidning i anledning av
Stockholms tingsrätts förhör med Lisbeth Palme; på något sätt lyckades han uppenbarligen ta sig in
i rättssalen (jag betvivlar att han tillhörde de köande och journalist var han ju inte). I det nedan
omtalade JO-ärendet var en av de personer ur allmänheten, som inte hade beträtts tillträde till
rättegången och anmält saken till JO, författaren Pertti Poutiainen, som sedermera medverkade till
en både ambitiös och värdefull granskning av hela brottsutredningen efter statsministermordet
(Poutiainen & Poutiainen, Inuti labyrinten. Om mordet på Olof Palme, 1995). Från offentlighets-
synpunkt är det omöjligt att väga värdet av att en ”privatperson” som Pertti Poutiainen bereds
tillträde till en förhandling mot värdet av att en nyhetsreporter gör det.

22 Jag har inget empiriskt underlag för detta, men hypotesen är alltså att det är ett ökat antal
medierepresentanter som kommit att tränga ut en till omfånget i vart fall inte växande intresserad
allmänhet.
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domstolarna en långtgående kvotering; cirka nittio procent av åhörarplatserna i
rättssalen tilldelades massmedierna (sex personer bereddes tillträde till rättssalen
i tingsrätten). Saken kom under JO:s granskning, varvid JO i princip godtog hur
domstolarna hanterat problemet.23 Omständigheterna kring detta mål var unika
och domstolarna ställdes inför ett flertal svårigheter. Mot den bakgrunden var
JO:s förstående attityd rimlig. Principen är likväl felaktig, av de skäl som redan
anförts. En kvotering mellan ”journalister” och ”allmänhet” där de förra priorite-
ras på de senares bekostnad bör inte läggas till grund för en rättslig praxis.

Offentlighet åt alla

Hur skall då problemet lösas, i ett de lege ferenda-perspektiv? Det måste betraktas
som ett nytt problem, som kräver nya överväganden, dvs. det är inte självklart att
det kan lösas inom de gamla ramarna.

De gamla ramarna innebar till en början att det tillhörde de absoluta sällsynthe-
terna att åhörarplatserna inte räckte till. Behovet av fördelning av platser mellan
olika massmedier torde vara en relativt ny företeelse. Det betyder att de utrymmen
och resurser i övrigt som fanns i domstolarna räckte till, även om det kanske
kunde bli trångt och till och med fullt ibland. Idag kan man regelmässigt redan på
förhand i vissa mål säga att det kommer att bli ”fullsatt” och att såväl en
platsfördelning på förhand som säkerhetsarrangemang är nödvändiga.

Samtidigt finns det moderna möjligheter att påverka ramarna för domstolarnas
arrangemang. Detta utnyttjade redan Stockholms tingsrätt i målet om statsminis-
termordet, där förhandlingen ”direktsändes” för visning i en intilliggande lokal,
som rymde ungefär lika många platser som förhandlingssalen (samtliga dock
tilldelade medieföreträdare).24 Arrangemang av det slaget bör föregå ”kvotering
av offentligheten”. Med hjälp av modern teknik borde det vara relativt enkelt för
åtminstone större domstolar att organisera bort detta problem (och mindre
domstolar kan, som de redan idag ibland gör av säkerhetsskäl, hysa in sig hos de
större vid behov). Om ”direktsändning” i bild av det slag Stockholms tingsrätt
använde anses alltför resurskrävande bör ljudöverföring övervägas. Det bästa bör
i detta sammanhang inte vara det godas fiende och som rättegångsoffentlighet
torde ljudöverföring kunna fungera utmärkt. Ljudet kan för övrigt distribueras via
internet, som i princip också kan användas för bildöverföring.

Dessa ”nya ramar”, dvs de möjligheter modern teknik erbjuder, har inte bety-
delse bara för förverkligandet av offentlighetssynpunkter. De kan också erbjuda
verktyg för en anpassning av offentlighetsfunktionen till de nackdelar öppenheten
innebär. Som redan framgått finns det flera nyanser av offentlighet. Detta kan
användas för att t.ex. skydda personers integritet, så att bildöverföring ibland inte

23 JO 1992/93 s. 39 ff.
24 Stora delar av rättegången sändes även i radio.
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medges eller begränsas (under ett förhör visas t.ex. inte den hörde utan bilden
visar rättens ledamöter medan ljudet upptar utsagan). Även avvägningar i sekre-
tesskyddet i övrigt kan nyanseras med hjälp av modern teknik. Möjligheterna här
är mycket stora; i princip vore det tänkbart att helt ersätta förhandlingsoffent-
ligheten med en ”medierad” offentlighet – medierad i rättskipningens regi, nota
bene, inte överlämnad till massmedial bearbetning.

De möjligheter att erbjuda allmänheten tillgång till det som sker vid rättegån-
gar, som nyare teknik tillhandahåller, är också av intresse från säkerhetssynpunkt.
Ett tillgodoseende av offentlighetsprincipen genom en på ett eller annat sätt
medierad tillänglighet kan bidra till att underlätta säkerhetsarrangemang till
förmån för vittnen, parter och domstolsledamöter. Därmed skulle man kunna
undvika att det våld och hot om våld som förekommer kring rättegångar leder till
onödigt långtgående begränsningar av offentlighetsintresset.

Tilläggas kan, att det inte bara är tekniken som är ny, med den har även nya
regleringar kommit till. Lagstiftning kring personvärnsfrågor, som person-
uppgiftslagen (”PUL”) måste beaktas. I ett de lege ferenda-perspektiv får det dock
förutsättas att svårigheter av det slaget kan bemästras.

Diskussionen om TV-sända rättegångar

Denna korta framställning spänner över ett antal komplicerade ämnen, vars
konturer knappt ens har kunnat skisseras. Frågan om rättsprocessens offentlighet
är en fundamental samhällsfråga. Dess besvarande förutsätter en uppfattning om
rättslivets mening och dess roll i samhället. I det moderna samhället har offent-
lighetsaspekter alltmer blivit detsamma som massmediala aspekter. Man kommer
då in på massmediernas roll och deras sätt att fungera, vilket är minst lika
fundamentalt. Kombinerar man sedan dessa ting har man inte bara ett avhandlings-
ämne, utan ett helt forskningsprojekt.

I denna debatt kan det inte bli tal om att på det sättet vidga perspektiven till det
näst intill ogripbara. I stället är det angeläget att avgränsa och konkretisera. Ett
sätt att göra det är att avsluta översikten med en specifik fråga, som så att säga
redan är på samtidens läppar och som många jurister nog spontant förknippar med
debattrubriken, nämligen den om rättegångar bör kunna återges i TV.

TV-sända rättegångar är inte science fiction. Det förekommer framför allt i
USA, dock icke alls genomgående och på något för landet som helhet konsekvent
sätt. Grundprincipen är att enskilda domstolar i vissa stater på begäran kan medge
att en TV-station får sända från en rättegång. Domstolen ställer därvid upp villkor
av skilda slag för hur sändningen får gå till, hur stationens personal får bete sig i
rättssalen osv.25 TV-sändning från rättegångar förekommer även i Europa, t.ex. i

25 En översikt över hur detta fungerar i USA finns i Edelstam, a.a., s. 472 ff
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Italien. Bland kända TV-rättegångar kan Haag-tribunalens förhandlingar i mål
mot åtalade krigsförbrytare som t.ex. Slobodan Milosevic nämnas. Det är av visst
intresse att denna domstol, som inrättats i vår samtid, till synes naturligt valt att
använda TV-mediet för att tillgodose sitt offentlighetsintresse.

I Sverige är ämnet snudd på tabu-belagt. De diskussioner i ämnet som före-
kommer kan vara näst intill vulgära i sin avståndstagande ytlighet. (”Vi skall väl
inte ha det som i Amerika”, ”Vi skall väl ändå inte släppa in TV i rättssalen”, etc.)
Av någon anledning tycks en del av den svenska juristkåren förutsätta att utsänd-
ning av rörliga bilder från en rättegång måste vara detsamma som att förvandla
rättssalen till en sämre kvällstidningsredaktion och ersätta avkunnade domar med
löpsedlar. Om detta vore hotbilden, skulle det vara lätt att instämma i avståndsta-
gandet.

Utförlig argumentation för användandet av ny teknik i offentlighetens intresse
framförs dock alltmer emfatiskt. Hovrättslagmannen och förre statssekreteraren i
Justitiedepartementet Krister Thelin argumenterar i framställningen Sverige som
rättsstat (2001) ingående för ett användande av TV och ny teknik i rättsväsen-
det:26

”Offentligheten bör också i svenska domstolar vidgas genom att den elektroniska
tekniken används fullt ut. Ljud- och bildåtergivning kan nu göras på ett sätt som inte
stör vare sig ordningen i rättssalen eller processen i övrigt. Var och en skall i framtiden
själv kunna svara för den demokratiska medborgarkontrollen utan att lita enbart till
mediernas referat. Med ökad direktinsyn blir mediernas roll inte överflödig, men kan
inriktas mer på förklaring än referat.”

Henrik Edelstams omfattande arbete Offentlighet och sekretess i rättegång (2001)
kan läsas som en lång, lärorik argumentation för varför man åtminstone bör
överväga TV-sända rättegångar. Bokens sista hundra sidor handlar mer eller
mindre uttryckligt om detta och dess avslutning lyder:27

”Min tanke är således att effekterna av den ökning av offentligheten som användning av
TV innebär, skulle kunna bli övervägande positiva. Bl.a. skulle den direkta insynen i
rättskipningen kunna ge upphov till att allmänheten fick bättre kunskaper om och ökat
intresse av rättskipningen, något som i sin tur utgör en förutsättning för en livaktig
debatt om detta centrala samhällsområde. Förutsatt att allmänheten uppfattar rättskip-
ningen som rättvis och fungerande, bör man också kunna uppnå ett ökat förtroende för
denna. Möjligheten att sända huvudförhandlingar i TV skulle också kunna bidra till att
flytta tyngdpunkten i massmedias rapportering till det skede i rättegången som i rättsligt
avseende är det avgörande, nämligen huvudförhandlingen. För att uppnå dessa positiva
effekter förutsätts dock att massmedia fortsätter att – på samma sätt som nu sker – ta ett

26 Thelin, Sverige som rättsstat, 2001, s. 131 ff.
27 Edelstam, a.a., s. 519.
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eget aktivt ansvar för vad som skall publiceras eller sändas. Därutöver krävs att förut-
sättningarna för upptagningen regleras närmare, antingen genom regler meddelade
genom lag eller förordning eller genom att rätten ges behörighet att för varje tillfälle
meddela de närmare förutsättningarna för upptagningen.

TV är ett hittills oöverträffat medium när det gäller offentlighet. Den stora genom-
slagskraft som TV-mediet kommit att få, gör att vi måste fråga oss om det verkligen kan
anses föreligga någon verklig offentlighet i de fall då TV-mediet inte ges tillträde.
Meningen med vår svenska offentlighetsprincip måste ju vara att ge allmänheten
verkliga möjligheter till insyn och information även i den del av maktutövningen som
rättskipningen utgör.”

En grundläggande förutsättning för Edelstams resonemang är de roller han till-
delar de i sammanhanget styrande normsystemen, som han indelar i det proces-
suella respektive det massmediala. Till det förra hör det som reglerar rättegångs-
förhandlingens offentlighet eller rättare sagt möjligheterna att inskränka denna
(lyckta dörrar, upprätthållande av ordning, fotoförbud m.m.). Dessa regler förenas
av att de läggs till grund av en förhandsbedömning av vad som skall vara
offentligt i rättssalen. (Edelstam noterar att svenska domstolar, till skillnad från
vad som är fallet på andra håll, inte har befogenhet att inskränka möjligheten att
publicera uppgifter om det som offentligen förevarit.) Det massmediala normerna
anläggs i efterhand, till avgörande av vad av det offentliga som bör publiceras. Till
detta normsystem räknar han ärekränkningsbestämmelserna, Radio- och TV-
lagen, de pressetiska reglerna samt de villkor regeringen ställer upp när den
meddelar etermedieföretag sändningstillstånd. I resonemanget, som inte kan
göras rättvisa på det korta utrymme som här står till buds, läggs stor vikt vid vad
Edelstam uppfattar som en återhållsamhet från massmediernas sida vad gäller
publicering av namn och bild på enskilda personer. Tanken är att det massmediala
normsystemet i betydande grad förhindrar spridning av sådant som blir offentligt
vid rättegångar.28

Jag ställer mig för egen del skeptisk till denna ”dualistiska” konstruktion, där
den egentliga offentlighetsregleringen förutsätter betydande, mer eller mindre
frivilliga, begränsningar i den massmediala offentligheten.

Det grundläggande skälet till det är praktiskt: man kan helt enkelt inte till den
grad Edelstam gör förlita sig på ”det massmediala normsystemet”. Han fäster stor
vikt vid ”rekvisit” som ”oavvisligt allmänintresse” i Radio- TV-lagen och ”uppen-
bart allmänintresse” i de pressetiska reglerna. Därvid läser han dem som de skulle
tillämpas av domstol i rättsliga former. Men de tillämpas av nämnder (Gransk-
ningsnämnden för Radio och TV respektive Pressens opinionsnämnd) i en inte
särskilt förutsebar praxis. Det rör sig om avsiktligt fria intresseavvägningar, utan
överprövningsmöjlighet, där allmänintresset ställs mot publicitetsskadan i det

28 Se t.ex. a.a., s. 446 f.
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enskilda fallet och där orden ”oavvisligt” respektive ”uppenbart” har låg specifik
vikt. Tillämpningen är dynamisk, dvs. den förändras över tid och är mer styrd av
omständigheter i det enskilda fallet än av behovet av normativ ordning. Detta inte
sagt som något kritik mot vare sig normerna eller de tillämpande instanserna.
Systemen är konstruerade för att befrämja en ansvarsfull ”yttrandefrihetsetik”,
inte för att reglera yttrandefrihetens legala gränser. Dessa saker har förstås ett
samband men är också väsensskilda; man kan inte bunta ihop dem.

För rättegångsoffentligheten, i princip också för dess följdverkningar, måste
lagstiftaren ta fullt ansvar. Detta kan inte delegeras till massmedierna. Det som
sker vid rättegångar är ytterst ett utslag av tvångsmakt och en funktion av statens
våldsmonopol. Det är lagstiftarens sak att väga det som måste ske mot de skade-
verkningar åtgärderna innebär för dem som berörs samt att beakta de viktiga
funktioner som offentligheten har bl.a. för rättskipningens legitimitet. Om lag-
stiftaren överväger att låta TV-medier filma och sända från rättssalen är det också
lagstiftarens ansvar att tillse att detta sker på ett från lagstiftarens synpunkt
välavvägt sätt.29 Om lagstiftaren anser att vissa saker inte bör visas, bör lagen
innefatta begränsningar som förhindrar detta. Principiellt sett är det mest till-
talande om sådana begränsningar görs i offentlighetslagstiftningen. Utgångs-
punkten bör vara att det som är offentligt får publiceras.30

Av i princip de skäl Henrik Edelstam anför bör rättsväsendet likväl inta en mer
positiv attityd till möjligheten att tillåta/använda TV-mediet i rättssalen. Även om
en del av offentlighetens funktioner enligt ovan numera kan äga en mindre relativ
betydelse för rättslivets del kvarstår dess fundamentala betydelse från legitimi-
tets- och demokratisynpunkt. Allt som därvid anförs till stöd för offentligheten
kan även anföras till stöd för TV-mediets användning – och omvänt: allt, eller
nästan allt, som kan anföras mot möjligheten att sända TV-bilder från rättssalen är
också argument mot offentlighetstanken som sådan. Reservationen gäller TV-
mediets genomslagskraft, som kan påkalla vissa begränsningar i hur det får
användas och till värn för enskilda personer som uppträder inför rätta.

TV-mediet måste dock tillåtas/användas med förnuft. En första fråga är just om
man bör tala om tillåta eller använda. TV-journalister bör inte tillåtas arbeta på
samma sätt i en rättssal som de kan göra på gator och torg. Bortsett från självklara
ordningssynpunkter skulle detta från personvärns- och utredningssynpunkt leda

29 En nyanserad diskussion i ett likartat ämne förs i departementspromemorian Hovrättsprocessen i
framtiden (Ds 2001:36 s. 102 ff). I promemorian föreslogs att förhör i tingsrätt skall tas upp på
videon och diskussionen i fråga gällde hur sådana videoinspelningar skall hanteras från offent-
lighetssynpunkt.

30 Därmed inte sagt att en uppgifts offentlighet alltid skulle kunna åberopas mot varje anspråk på att
dess publicering är olaglig, men lagstiftningen bör inte vid regleringen av offentlighetsfrågor utgå
från att massmedia är förhindrade att publicera sådant som därvid inte bedömts vara i behov av
sekretesskydd.
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till onödiga risker, som man inte behöver ta för att uppnå de från offentlighetssyn-
punkt eftersträvade fördelarna. Det finns alltså ingen anledning att avstå från
tämligen strikta regler för hur TV-bevakning skall kunna ske. Offentlighetsfunk-
tionen – inte den enskilda TV-stationens intressen – skall styra. Det är med andra
ord fråga om att använda TV-mediet, snarare än att tillåta det. Den som skall
använda det är på ett abstrakt plan lagstiftaren, som bör ange regler för användnin-
gen, och på ett konkret plan domstolarna, som har att tillämpa dessa regler i
enskilda fall.

Överhuvudtaget bör enligt min mening rättsväsendet och domstolarna mer
aktivt gripa sig an offentlighetsfrågorna och utöva befäl inom det område man har
ansvar för. Det finns ingen anledning att bildligt talat huka bak skranket inför
instormande TV-fotografer eller på annat sätt lägga sig platt för massmedierna.
Däremot bör domstolarna i offentlighetsprincipens anda anpassa sin verksamhet
efter tidens anda och ny teknik, givetvis med beaktande av personvärnsintresset.
Det som här sagts om TV-mediet gäller även för ljudsändningar och distribution
via internet.

Det gäller även det som tidigare i framställningen diskuterats kring passiv och
aktiv offentlighet. Det ligger ju som framgått i offentlighetens funktioner, att
kunskap om rätten och dess tillämpning skall spridas. Man bör åtminstone
fundera över om det finns något som just inom rättsväsendet behöver göras för att
ge rättsbildningsfrågorna genomslag i det larmande brus som karakteriserar ”in-
formationssamhället”. Rättslivets egenart torde i och för sig begränsa utrymmet
för aktiva informationsstrategier (bl.a. kan domstolarna lätt riskera att beskyllas
för att inte behandla mål och parter lika ). En del lär dock gå att göra, om inte
annat åtgärder som visar att domstolarna bejakar rättegångsoffentligheten och vill
se den använd.

Till missförstånds undvikande skall också sägas, att en del av det som här
diskuterats redan sker i svenska domstolar. Domstolsväsendet är i flera stycken
påfallande modernt och har anpassat sig utmärkt till ny teknik m.m. Det är kanske
mest frågan om TV-bilder och det outgrundliga fotoförbudet som det tycks ha gått
troll i.31

31 Fotoförbudets outgrundlighet tar sig bland annat uttryck i att det är förbjudet att fotografera i
rättssalen, som är den enda naturligt offentliga platsen i en domstol, medan fotografering får ske i
resten av domstolsbyggnaden och kring densamma. Att vittnen och parter skulle vara skydds-
föremålen ter sig alltså inte uppenbart. Är det månne domarna själva, med sina egna ingångar till
rättssalarna, som skyggar? En minst lika rimlig ordning vore i princip den motsatta, kompletterad
med ett fotoförbud när ordföranden förklarat att förhandling pågår.
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Slutsatser

Offentlighetsprincipen är inte en mänsklig rättighet och har inte som sådana ett
inslag av självändamål. Den konstitutionellt påbjudna offentligheten fyller vissa
funktioner. Det är dessa funktioner som avgör hur offentlighetsprincipen i
praktiken skall förverkligas. Om samhällsförhållandena ändras kan även behovet
av dessa funktioner ändras. Nya tider kan också innebära nya krav på offentlighe-
tens former.

Offentlighetens funktioner kvarstår från den tid de föranledde oss att anamma
en offentlighetsprincip. Några är kanske mindre viktiga idag, medan andra vuxit i
betydelse eller kommit till senare. Skälen för offentliga rättegångar är därvid
sammantagna lika starka idag som någonsin förr.

Det finns numera stora möjligheter att till offentligheten förmedla det som sker
i rättskipningen. En gång kunde insyn bara utövas genom personlig närvaro. Nu
är det inte längre så. Upptagning och distribution via ljud och bild kan ske enkelt,
via radio, TV och internet. Tekniskt sett skulle medborgarna alltså kunna ta del av
det som sker vid en rättegång på flera olika sätt.

Massmedierna utövar i praktiken till stor del den insyn som allmänheten
erbjuds genom rättskipningens öppenhet. Det påkallar en anpassning av offent-
lighetens former till den teknik genom vilken massmedierna kan utföra denna
uppgift.

I rättssaker som tilldrar sig stort intresse är den form av offentlighet som
förverkligas genom envars rätt att närvara vid rättegången inte möjlig att upprätt-
hålla annat än symboliskt. Om det finns praktiska möjligheter att med användan-
de av ny teknik ersätta den öppenhet som därvid går förlorad bör sådan teknik i
offentlighetsprincipens anda komma till användning. Det kan t.ex. ske genom
ljud- och/eller bildöverföringar till angränsande lokaler, via etersändningar (ra-
dio/TV) eller via tråd (internet). Med dagens teknik är trånga rättssalar inget
hållbart argument för att begränsa den öppenhet som är möjlig att erbjuda.

”Informationssamhället” karakteriseras av att informationsutbudet är stort och
att det är svårt både att höra och göra sig hörd. Rättskipningens offentlighet bärs
bl.a. upp av tanken att medborgarna skall få kännedom om rätten och dess
tillämpning samt ges möjlighet att förhålla sig till detta (rättsbildnings-, legitimi-
tets- och demokratifunktionerna). Dessa funktioner kräver ett mer aktivt förhåll-
ningssätt hos rättsväsendet i ”informationssamhället” än vad som tidigare gällde.
Ett sätt för rättsväsendet att anpassa sig till dessa krav är att bl.a. genom använ-
dande av ny teknik underlätta för allmänheten att använda offentlighetsprincipen.

TV-sända rättegångar är bara en av de möjligheter som tekniken erbjuder. TV-
tekniken innefattar – liksom annan bildöverföring – större risker för personvärnet
och kvaliteten i det underlag som domstolen genom en huvudförhandling får för
sitt ställningstagande. Dess användning kräver därför särskilda överväganden och
begränsande regler. Därvid är det lagstiftarens och domstolarnas sak att se till att
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tekniken kommer till användning på sådant sätt att den tjänar offentligheten utan
att äventyra rättsliga intressen. Det torde då vara uteslutet att låta fotografer arbeta
med journalistiska metoder, dvs. förflytta sig runt i salen, filma än den ene än den
andre etc. Vad det skulle kunna bli fråga om är en tämligen fast ljud- och
bildupptagning, av ungefär den typ som förekommer från Riksdagens sessioner
(kanske än mer återhållsam).

TV-sända rättegångar, i bemärkelsen TV-stationer som sänder program med
ljud och bild från verkliga rättegångar, kan med dessa utgångspunkter endast
förekomma genom att stationen i fråga använder sig av den offentlighet lagstifta-
ren och den enskilda domstolen beslutat om. I vad mån TV-stationer finner sådana
sändningar vara av intresse och verkligen sänder ligger naturligtvis utanför rätts-
väsendets och den enskilda domstolens kontroll.32 Det är ju däremot inte fallet om
en domstol skulle ha möjlighet att lägga ut ljud och/eller bild från en rättegång på
internet. Då blir materialet tillgängligt utan något förmedlande massmedieföretag.

*

Vad som här förespråkas är alltså, för att anknyta till inledningen: ”Ljus in!”
Johan Henric Kellgren fortsatte sin saga med att låta Ljusets fiender komma till
tals, även med ett och annat välfunnet argument, för att sedan genmäla, att ljuset
liksom så mycket annat gott, skall användas med sans och måtta. Om jag uttryckt
mig som jag önskat, är det också denna framställnings budskap. Vad som sägs
mot sagans slut, om regentens redskap för att tygla missbruk, bör dock läsas
mutadis mutandis:

Man lyssnar; Lucidor har ordet:
”I Män och Bröder” – var hans tal –
”Det finns en Lag, av Himlen stiftad,
För bruket av allt jordiskt gott:
Att utan Vishet, Gräns och Mått
Skall själva Dygden bli ett brott,
Och själva Sällheten förgiftad.
Vad nyttigt kan ej skadligt bli?
Sömn stärker – sömn blir Letargi;
Mat föder – mat ger Obstruktioner;
Öl värmer – öl gör Stranguri;
Skratt muntrar – skratt blir Konvulsioner;
(– – –)

32 Med tanke på att materialet är gratis för massmediet i fråga och att det inte rör sig om ”prime-time”
finns det skäl att tro att det skulle kunna föreligga ett inte obetydligt massmedialt intresse.
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Och vad den våda
Beträffa må, som yppas kan
Av Ljusets vårdslösa hantering;
Har däremot en klok Regering
Två goda medel i sin hand:
Spön – tjänlige att fruktan väcka
Hos den försumliga och fräcka;
Och Sprutor – färdige att släcka
I hast den gruvligaste brand.”

Diskussionspunkter

1. Har ändamålen med domstolsoffentligheten ändrats och finns det nya sådana?
2. Hur skall domstolsoffentligheten förverkligas i framtiden?
3. Bör TV-sända rättegångar tillåtas?
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