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Processformer i Norden:
Muntliga eller skriftliga?

Av professor jur. dr. ULLA JACOBSSON, Sverige

Den historiska pendeln

Historiens pendelslag från muntligt till skriftligt, från skriftligt till muntligt,
och nu för Sveriges del åter från muntligt till skriftligt, är klart märkbara.

I det primitiva samhället var det sed att parterna själva infann sig vid
domstol och att denna avgjorde tvisten samma dag. Allteftersom samhället
utvecklades, lagar stiftades och domstolarna anpassades till alltmer komplexa
krav, övergick det muntliga förfarandet stegvis i ett skriftligt.

Redan i den senare romerska processen och mycket tidigt vid de gammalty-
ska domstolarna började man göra uppteckningar över domstolsförhand-
lingar. l

Det blev därmed nödvändigt för domaren att uppmana parterna att tala
långsamt så att man skulle hinna protokollföra vad de sade. För att klara av
detta började parterna använda skriftliga förlagor. Från början läste man endast
högt ur förlagorna men det blev så småningom brukligt att dessutom lämna in
dem. Domstolen lät då förlagorna helt eller delvis ersätta vid domstolen
upprättade protokoll.

Nu hände det inte sällan att motparten var frånvarande eller förklarade att
han inte kunde gå i svaromål omedelbart. Detta fick den muntliga föredrag-
ningen att framstå som meningslös. Man inskränkte muntligheten till ett kort
meddelande om innehållet i de skrivelser man lämnade in. Här stannade
utvecklingen upp vid underrätterna och en processform som kallades muntlig
med skriftliga inlagor kom att bestå länge under das gemeine Recht. I
överrättsprocessen däremot utvecklades skriftligheten ytterligare. Parterna
lämnade endast in skrivelser till domstolen och denna ombesörjde kommuni-
cering med motparten.

En våg av missnöje med domstolarnas sätt att fungera gick under 1700-talet
genom många länder på kontinenten. Advokatvälde, tidsutdräkt och orimligt
långt driven formalism framhölls som skäl för genomgripande reformer. En av
de syndabockar som utpekades, var skriftligheten i förfarandet. Debatten om

1 Grenander s 42 ff
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muntligt kontra skriftligt förfarande pågick under flera decennier och ledde till
antagande av nya processlagar uppbyggda kring muntliga process former, i
Tyskland 1877 och i Österrike 1895.

Utvecklingen i de nordiska länderna har i stora drag följd den kontinentala.
Men egna rättstraditioner och inflytande från anglosaxisk rätt gjorde att
utvecklingen mot skriftlighet inte gick lika långt som på kontinenten och att
återgången till muntliga processformer inte heller blev lika genomgripande.
Pendeln slog men slog mindre slag i de nordiska länderna.

En faktor av betydelse för utvecklingen av olika processformer har varit
lekmannainslaget i domstolarna. I den anglosaxiska processen hade man redan
tidigt ett starkt lekmannainflytande, vilket kan ses som orsak till fasthållandet
historien igenom vid muntlighet i England och USA. Även i de nordiska
länderna spelade domstolens sammansättning stor roll.

I de nordiska länderna fick det skriftliga förfarandet fäste i och med
inrättande av överinstanser. Därifrån spred sig skriftligheten till underrätterna.
Men hur stor utbredning det skriftliga förfarandet fick i underrätterna synes ha
berott på domstolarnas sammansättning. I de domstolar, som hade ett starkt
lekmannainslag, har muntligheten bestått. Exempel härpå är förfarandet vid de
danska landsrätterna i den sammansättning, som dömer i stora brottmål. Ett
annat exempel var de svenska häradsrätterna, sammansatta med nämndemän.
Förfarandet inför dessa blev s k muntligt-protokollariskt, vilket innebar att
man hade muntlig huvudförhandling men att domstolen grundade sin dom på
protokollet över huvudförhandlingen. Muntligheten bestod sålunda om än
naggad i kanterna.

Vågen av missnöje med förhållandena vid domstolania spred sig till de
nordiska länderna i mitten av 1800-talet. Liksom på kontinenten förde man
fram muntlighetsprincipen som en de positiva reformenias grundsten. Aubert
1849 i Norge, Nelleman 1874 i Danmark, Wrede 1911 i Finland och
Kallenberg 1927 i Sverige, publicerade betydande arbeten, i vilka de framhöll
muntlighetsprincipens fördelar. De lagstiftningsarbeten som följde hade som
riktlinje att öka muntligheten i förfarandet och 1900-talets processordningar i
Norden kom så att vila på muntlighetsprincipen.

Varför ansåg man muntliga processformer överlägsna de skriftliga? Jo, den
muntliga processen ansågs vara både säker och snabb.2 Processen blev säkrare
därför att det muntliga processmaterialet inrymde moment, som icke kunde
upptagas i skrift, därför att domaren kunde utöva en kraftig materiell process-
ledning och därför att en förhandling kunde vara offentlig. Processen blev

2 Kallenberg s 108 ff
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snabbare därför att «det muntliga förfarandets natur strider mot uppskof»
medan uppskov i den skriftliga processen, de må vara hur talrika och långa
som helst, är likgiltiga med hänsyn till möjligheten att avgöra målet.

Dagsläget i de nordiska länderna är relativt komplicerat. Både muntliga och
skriftliga processformer förekommer. Varje land har sitt system som i något
avseende överensstämmer med ett annat nordiskt lands. Bruket av muntlighet
är olika i civilprocess och i brottmålsprocess, i underrätt och i överrätt, i «stor
och liten» civilprocess, på förberedelsestadiet och vid huvudförhandling i
civilprocess, i olika typer av mål och vid olika typer av domstolar. En
kartläggning av det diversifierade mönstret i de nordiska länderna är här
omöjlig att göra och skulle enligt min uppfattning inte vara meningsfull. Jag
kommer att i fortsättningen i huvudsak använda mig av svenskt material. För
detta talar att vi har en pågående svensk debatt om muntliga och skriftliga
processformer med anledning av ett liggande lagförslag.

Dagsläget i Sverige kännetecknas av muntlighetsprincipen: huvudförhand-
ling skall i princip äga rum vid de allmänna domstolarna; tingsrätt, hovrätt och
högsta domstolen. Men skriftliga processformer används dessutom i betydande
utsträckning. I förvaltningsprocessen, som får allt större betydelse, sker
handläggning på handlingarna. Vi har summariska skriftliga förfaranden både i
civilmål och brottmål: lagsökning, betalningsföreläggande, strafföreläggande.

Den svenska debatten angår dock inte de starka skriftliga inslagen i dessa
och liknande processformer utan utvidgning av skriftligheten vid de allmänna
domstolarna med anledning av rättegångsutredningens förslag.3 Detta gäller
att öka skriftligheten på olika stadier av rättegången och på vissa enstaka
punkter. Förslagen gäller både vad som tidigare kallats partsmuntlighet och
bevismuntlighet4 dvs både parternas agerande inför rätta genom att framställa
yrkanden och grunder, plädera mm och förebringande och upptagande av
bevisning.

Rättegångsutredningens förslag vad gäller parts agerande

De förslag rättegångsutredningen lagt om ökat skriftligt förfarande vad
gäller parternas agerande gäller typer av rättegång och stadier av förfarandet,
där vanligen muntlig bevisning inte förekommer. Det gäller summarisk hand-
läggning av enklare mål, förberedelse samt avgörande av mål både i underrätt
och hovrätt då det inte är fråga om upptagande av muntlig bevisning.

3 SOU 1982:25 och 26; DsJu 1983:1
4 Gärde m.fl.
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Frågor som aktualiseras vid valet mellan muntliga och skriftliga processfor-
mer gäller hur stort inflytande parterna själva skall ha över avgränsning och
presentation av processmaterialet, hur stark processledning domstolen skall
utöva och om och på vilket vis domstolen skall aktivt verka för att få partema
att förlikas.

Utredningen föreslår två olika typer av förberedelse i tvistemål vid tingsrätt:
förberedelse i förenklad form och annan förberedelse. Icke bestridda krav skall
gå till skriftlig förberedelse i förenklad form. Även om det behöver
klarläggas om det aktuella anspråket är tvistigt, skall det kunna handläggas i
förenklad form för att om möjligt kunna avgöras direkt utan muntlighet.
Annan förberedelse skall inledas med skriftväxling för att man skall få en grov
precisering av parternas ståndpunkter. Vid en efterföljande muntlig förberedel-
se kan man sedan lättare få parterna att förlikas och om inte detta är möjligt att
finslipa sina ståndpunkter och klarlägga bevistema mm i detalj.

Även i brottmål skall en förberedelse inför rätta kunna äga rum.
Förslaget innehåller stränga regler om preklusion och påföljder mot passiva

och tredskande parter. Det syftar till att lägga på partenia ett för dem själva
kännbart ansvar att precisera sina ståndpunkter inom givna tidsramar.

Avgörande på handlingarna skall enligt förslaget kunna ske i större ut-
sträckning än nu både i civilmål och i brottmål, både i tingsrätt och i hovrätt.

Vid remissbehandlingen har många uttryckt farhågor för den föreslagna
vidgningen av skriftlighet i förberedelsen. Så har ex professor Ekelöf framhävt
risken för att viktiga synpunkter från partema inte ges möjlignet att komma
fram i det skriftliga förfarandet och hävdat att förhandlingar inför domstolen
ger långt bättre möjligheter att komma till rätta med otydligheter och att klara
upp missförstånd.

Rättegångsutredningen förslag vad gäller förebringande och upptagande
av bevisning

Det hårda nu gällande förbudet mot vittnesintyg föreslås uppmjukat. Skrift-
liga vittnesintyg skall alltså kunna godtas i stället för muntliga förhör inför
domstolen.

Utredningen föreslår att skriftliga bevis inte längre skall behöva läsas upp
vid huvudförhandlingen. Det skall räcka med att de lämnas in så att domsto-
lens ledamöter hinner taga del av dem, under förutsättning att partema medger
att föredragningen slopas och rätten finner det lämpligt.

Utredningen föreslår vidare att åklagaren befrias från åläggande att ge in
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utskrifter av förhör under förundersökningen tillsammans med stämningsansö-
kan. Han skall i stället lämna in en kort redogörelse för «omständigheter som
ger bakgrunden till gärningen eller på annat sätt är ägande att närmare belysa
denna, dock endast om det med hänsyn till utredningens omfattning eller
beskaffenhet behövs för att främja handläggningen av målet».5

Utredningen föreslår även att bevisning skall kunna tas upp per telefon.

Kritiska synpunkter

I de direktiv som rättegångsutredningen haft att arbeta efter heter det att
uppgiften skall vara att göra en översyn av rättegångsförfarandet, att utred-
ningen bör utgå från att grundsatserna om muntlighet, omedelbarhet och
koncentration skall bestå och att det gäller att väga samman dessa grundsatser
med de krav som processekonomi, praktiska hänsyn och hushållning med
rättsväsendets resurser ställer.

Utredningen har alltså inte haft direktiv att undersöka om det finns andra
metoder att föreslå för domstolarnas arbete än de nuvarande. Inte heller har
utredningen haft direktiv att analysera muntlighet kontra skriftlighet. Tvärtom
har utredningen haft att utgå från att muntliga processformer är bäst och om
möjligt skall bibehållas. Endast på de punkter där rättsäkerheten inte skulle
komma i fara, har statsmakterna tänkt sig en vidgning av skriftligheten.

Kritik av utredningens förslag har främst riktats mot just avvägningen av
den enskildes rättsäkerhet och statsmaktemas intresse av ekonomisk återhåll-
samhet.

Så har exempelvis professor Lars Heuman framfört intressant kritik mot
förslaget att avgöra vadetalan i brottmål på handlingarna om hovrätten finner
«vadetalan uppenbart ogrundad». Han pekar på svårigheterna att i förväg
avgöra i vilka fall man ska sätta etiketten «uppenbart ogrundad» på en
vadetalan. Den enskildes rättsäkerhet, menar Heuman, kunde allvarligt även-
tyras.6

Den enligt min mening mest intressanta kritiken gäller den sammanlagda
effekten av de olika ändringarna. I muntliga diskussioner har från flera håll
framhållits att det mycket väl skulle kunna hända att ett dispositivt tvistemål
ginge igenom hela rättsmaskineriet: förberedelse, avgörande i tingsrätt, avgö-
rande i hovrätt, utan att en enda muntlig förhandling hölls. I sådana mål

5 I prop 1983/84:78 är detta förslag inte lagt.
6 Heuman
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skulle, har man menat, ingen av de engagerade domarna ha reell möjlighet att
upptäcka faktorer av betydelse som borde ha kommit fram om någon muntlig
förhandling skett.

Jag menar att de här återgivna kritiska synpunkterna har betydelse men att
de likväl inte träffar själva kärnan. Vi har i dag en relativt homogen
processordning. Rättegångsutredningens förslag skulle innebära förändringar
på flera väsentliga punkter. Utvalda efter ett lönsamhetstänkande saknar de
föreslagna ändringarna ett inbördes metodiskt samband.

En följd av att införa sådana punktvisa förändringar, som utredningen
föreslagit, kan bli att utvecklingen glider en ur händerna. Det var just regler av
den föreslagna typen som gjorde det möjligt för skriftligheten att stegvis breda
ut sig i den medeltida processen på kontinenten. Historien kan visa oss
riskerna.7

En annan arbetsmetod vad gäller förebringande och upptagande av
bevisning

Trots att Kallenbergs insatser vid förarbetena till 1948 års rättegångsbalk var
betydande just då det gällde att utforma den muntliga processformen, insåg
han muntlighetens svagheter på vissa punkter. Jag vill här ta hans egna
invändningar mot muntligheten som utgångspunkt.

«Det talade ordet har ej det skrivnas fasthet och varaktighet; det förflyktigas och blir
utan verkan, i den mån det ej genast upptages i medvetandet.

Den muntliga processen ställer sålunda mycket stora anspråk på domaren. Han skall
klart och utan missförstånd genast uppfatta hvad som anföres, sammanställa hvad som
hör tillsammans och särhålla olika delar av målet, i minnet bevara allt hvad han sålunda
inhämtat ända till dess afgörandet skall träffas och då fullt behärska det hela, så att han
kan med säkerhet rättsligen bedöma detsamma. Domaren i en muntlig process finner
sig sålunda vid pröfningen försatt i ett helt annat läge än den skriftliga processens
domare, som ju kan i lugn och ro genom läsning af det skrifna tillegna sig och bilda sig
ett omdöme om hvad som förekommit.

Slutligen må ock den synpunkten framhållas, att afhörandet af ett mycket stort antal
vittnen under hufvudförhandlingen kan göra denna så omständlig och tidsödande, att
domarens förmåga att öfverblicka det hela utsattes för en alltför stark påfrestning.»8

7 Se ovan

8 Kallenberg s 110 f
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Kallenberg poängterade starkt domarens mänskliga otillräcklighet att hålla
samman och memorera ett stort material utan hjälp av uppteckningar. Därför,
menade han, behövde domaren sakprotokoll som stöd för minnet och underlag
för domen. Men Kallenberg betvivlade också att domaren alltid kunde «genast
uppfatta hvad som anföres». Kallenberg uppfattade alltså protokollets funktion
som mer än blott ett stöd för minnet, nämligen som ett material ur vilket
domaren i efterhand skulle kunna få upplysningar, som gått honom förbi under
förhandlingen.

Tanken att uppteckningar/protokoll kan ha en självständig betydelse i
domstolens arbete, har så vitt jag vet, inte dryftats seriöst i processuellt
utredningsarbete. Däremot har den spelat stor roll i de arbetsmetoder, som
utarbetats inom en gren av vittnepsykologin, nämligen den som sorterat under
professor Arne Trankell vid pedagogiske institutionen i Stockholm.

Mänskligt beteende vid förhör
Vissa sidor av det mänskliga psyket har man fått närmare kännedom om

genom arrangerade försök. Det kan vara på sin plats att erinra om de viktigaste
kunskaperna om mänskligt beteende vid presentation av medveten lögn liksom
om mänskligt beteende beroende på brister i uppfattnings- och memorerings-
förmågan.

Den medvetna lögnen presenteras ofta med stor säkerhet och har lärts in
som en konsistent berättelse. För att övertyga om riktigheten av den uppdikta-
de historien förstärker man den inte sällan med en försäkran av något slag,
exempelvis att man är helt säker. En berättelse däremot som förhörspersonen
söker göra så riktig som möjligt framförs ofta litet trevande och osäkert. Under
förhöret kan nya minnesbilder dyka upp som föranleder korrigeringar eller
tillägg. En berättelse som bygger på det upplevda är ofta inte konsistent
eftersom minnesbilderna normalt har luckor.

De omedvetna bristerna i förmåga att uppfatta och komma i håg kan ge så
subtila uttryck i en utsaga att en förhörsledare har svårigheter att uppfatta och
tolka dem omedelbart. Men i dag har vi tekniska hjälpmedel som gör det
möjligt att spela in förhör på band eller video. Frågan är hur tekniken utnyttjas
och hur den kan utnyttjas i det nuvarande processuella systemet.

Förhörshistoria
I brottmål sker en serie av förhör både med misstänkta/tilltalade och med

vittnen. Vittnepsykologerna har kunnat påvisa hur viktig interaktionen mellan
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förhörsledaren och förhörspersonen är. En utsaga förändras från förhör till
förhör i första hand beroende på vilka frågor som ställs, på vilket sätt de ställs
och på vilka svar den förhörde ger. I andra hand förändras utsagan beroende
på annan påverkan som den förhörde kan utsättas för under mellantiden. När
en tilltalad väl kommer till huvudförhandling inför domstol har hans utsaga i
regel en lång förhörshistoria bakom sig. Vittnespsykologerna har kunnat
påvisa att viktig information många gånger finns att hämta i denne förhörshi-
storia.

Trankells metod
Här är inte platsen att ge en mer ingående presentation av de vittnepsykolo-

giska arbetsmetoder som Trankell utarbetat. Man kan säga att metoden
innefattar både förhörsteknik och förhörsanalys.

I huvuddragen är den vittnespsykologiska förhörstekniken liksom den juridi-
ska uppdelad i teknik vid utfrågning för informationsinsamling och teknik för
prövning och kontroll av en utsaga. Medan man vid förhör i brottmål talar om
huvudförhör och mot- eller korsförhör talar man inom vittnepsykologin om ett
förhör för informationsinsamling och dessutom om förhör för hållfasthetspröv-
ning och hypotesprövning.

Medan korsförhöret anses ha uppgiften att avslöja den misstänkte/tilltalade
har förhören för hållfasthets- och hypotesprövning syftet att påvisa om en
utsaga håller eller inte. Frågorna utformas visserligen som suggestiva men på
ett sätt som ger den förhörde en fair chans att stå emot suggestionen och
därmed styrka hållfastheten i utsagan.

Förhörsanalyser förutsätter bandingspelningar och helst även utskrifter av
tidigare förhör. Textkritiska analyser kan ge anledning att hålla nya förhör
efter nya hypoteser, vilka förhör därefter analyseras med hjälp av bandingspel-
ningar etc.

Brister i det hittillsvarande sättet att använda Trankells metod
Vittnespsykologer har hittills engagerats som sakkunniga, ofta på ett sent

stadium av rättegången ex sedan målet överklagats till hovrätt. De har då haft
att studera inspelningar av förhör som gjorts med en många gånger bristfällig
förhörsteknik. De har inte heller på detta stadium haft möjlighet att utnyttja
sådana resurser som mobiliseras under en pågående polisutredning.

Tillvägagångssättet lämnar mycket övrigt att önska. Det är givet att det
material vittnespsykologerna haft att arbeta med inte varit av särskilt hög
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kvalitet. Det är också naturligt att det skapat psykologiska motsättningar
mellan främst polis/åklagare och psykologer. Det stöter emellertid på betydan-
de svårigheter att i större utsträckning engagera vittnespsykologer redan på
utredningsstadiet hos polisen.

Önskvärde förändringar i domstolens arbetsmetoder
Frågan är om inte den vittnespsykologiska metod som utarbetats av Trankell

borde kunna utnyttjas betydligt bättre av juristerna själva och därför borde
integreras i det processuella systemet.

För att en integrering skall vara möjlig bör förändringar på följande punkter
övervägas.

Tes 1: Förhör hos polis/åklagare och domstol spelas in med både frågor och
svar. Bandinspelaren får vara på utan avbrott. I utskrifterna markeras pauser
och hm-anden.

Kommentar: Metoden att ersätta direktinspelningar med intalade samman-
fattningar gjorda av förhörsledaren frångås. En sådan sammanfattning kan vara
direkt felaktig även om förhörspersonen genom underskrift godkänt den. Detta
beror på många människors bristande förmåga att korrelera förhörsledarens
ordval med vad han själv tidigare har sagt.

Tes 2: Polis/förhörsledare överlämnar samtliga inspelningar till åklagaren
innan denne skall besluta om åtal.

Kommentar: Åklagaren får då möjlighet att själv testa hållfastheten i utsagan
och att med ledning därav hålla förhör. Metoden att fatta beslut om åtal på
grund av förhörsledarens sammanfattningar och rapporter frångås.

Tes 3: Åklagaren överlämnar samtliga inspelningar till domaren tillsammans
med stämningsansökan.

Kommentar: Domaren får härigenom möjlighet att göra en analys av de
redan genomförda förhören innan han påbörjar handläggningen av målet. Ju
mer kunskap han har desto bättre kan han gardera sig mot att hålla ensidigt
inriktade förhör. Han kan kontrollera sina egna reaktioner och i lugn bygga
upp alternativhypoteser, som åklagaren förbisett.

Det säger sig självt att en bakgrundsskildring gjord av åklagaren inte kan
ersätta utskrifter av förhör.
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Tes 4: Rättens ordförande antingen leder förhören eller spelar en aktiv
utfrågande roll vid sidan av parten under huvudförhandlingen.

Kommentar: För att domaren skall kunna utnyttja den före huvudförhand-
lingen genomförda textkritiska analysen, bör han leda förhören.

Tes 5: Skriftliga vittnesintyg godtas inte.
Kommentar: Vittnesintyg har inte nödvändigtvis ett lågt värde. Skälet till att

de inte bör godtas är att domstolen inte kan testa dem.

Tes 6: Vittnesförhör per telefon tillåts endast av mycket speciella skäl.
Kommentar: Interaktionen mellan förhörsledare och förhörsperson är svår

att få grepp om. Telefonförhör ger sämre möjligheter till eftergranskning.

Tes 7: Föredragning av skrifter vid huvudföhandling skall ske endast om det
finns anledning att ställa frågor om skrivelsen.

Tes 8: Lägre instans översänder samtliga inspelningar till högre instans sedan
ett mål överklagats.

Även om teserna innehåller likartade rekommendationer dvs att banda
förhör och att vidarebefordra banden med eventuella utskrifter till nästa
prövande myndighet eller domstol, är de problem som uppstår på skilda nivåer
till stor del olika.

Polisen har att göra den grundläggande informationsinsamlingen. I detta
ligger att avgöra vad som kan vara relevant eller inte. Polisens gallring bland
utsagor kan vara av avgörande betydelse för den utgång målet så småningom
får. Tvånget att göra noggranna bandinspelningar kan påverka utredningen i
två olika riktningar. Antingen kan det leda till en hårdare gallring av materialet
eller till en noggrannare redovisning av ett större material.

Advokatens roll tilldrar sig särskild uppmärksamhet under förundersök-
ningen. Det finns lagregler om advokatens rätt att närvara vid förhör under
förundersökningen. Men denna rätt utnyttjas mindre sällan. En förklaring
härtill är antagligen att advokaterna inte är tillräckligt förberedda för att kunna
aktivt delta genom att ställa frågor. Även på advokaterna borde det ställas
krav att de skulle sätta sig in i målen på ett tidigt stadium. Detta skulle
antagligen göra dem angelägna att medverka vid förhör.

För åklagaren skulle en omläggning av arbetsmetoder på sätt jag ovan
föreslagit innebära både förändrade arbetsuppgifter och ökad arbetsbelastning.
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Poängen skulle ju vara att de efter genomgång av polisens förhör, själva höll
kompletterande förhör för hållfasthets- och hypotes prövning.

Vad domarna anbelangar är det ovisst om förändrade rutiner skulle innebära
en ökad arbetsbelastning i stort sett. Tyngdpunkten av arbetet för rättens
ordförande skulle förskjutas från efterarbete i samband med domskrivning till
arbete före huvudförhandlingen med textkritisk analys och uppställande av
tänkbara alternativhypoteser.

För överrätt kunde den redan gjorda metodiska bearbetningen av målet ge
till resultat att domarna huvudsakligen kunde ägna sig åt rättsfrågan.

En omläggning skulle aktualisera en översyn av domstolarnas sammansätt-
ning. Det kan tänkas att man fann att nämndemän inte fyllde någon funktion i
hovrätten.

De åtta teserna utgår från att nutida tekniska hjälpmedel ger möjligheter att
inom rättskipningen göra ingående utsageanalyser, att dessa möjligheter hittills
utnyttjats endast i begränsad omfattning och att denna restriktivitet till en del
kan förklaras av det processuella systemet. Det förefaller inte meningsfullt att
fortsätta den diskussion om muntliga eller skriftliga processformer som var
aktuell i början av seklet vad gäller förebringande och upptagande av bevis-
ning. Vi bör inrikta diskussionen på frågan om lämpliga arbetsmetoder och
rutiner hos polis, åklagare, advokat och domare och på utformningen av de
processuella reglerna för att åstadkomma bästa möjliga informationsinsamling
och utsageanalyser.

En central processrättslig fråga i sammanhanget är om den föreslagna
metoden är förenlig med nu gällande regler om partemas rätt att avgränsa
processmaterialet och regler om förbud för parterna att föra in nytt material
under rättegångens lopp.

Här skall först noteras att konstruktionen av alternativhypoteser mycket väl
kan hållas inom den av gärningsbeskrivningen i brottmål givna ramen. Vidare
skall noteras att domstolarna inte brukar ifrågasätta lagenligheten däri att
sakkunniga för in nytt material även på ett sent stadium av processen. Om
hovrätten anlitar vittnespsykologer kan det ju hända att dessa gör en sorts
parallellutredning till åklagarens.

Läget blir dock ett annat om juristerna själva använder vittnespsykologernas
arbetsmetoder. Frågan måste uppstå om en domstol som efter en textkritisk
analys finner att ett antal ytterligare personer behövde höras, skall själv kalla
dessa vittnen eller om målet skall sändas tillbaka till polis/åklagare för
ytterligare utredning.

Till slut några ord om rättsäkerheten. Frågan är vad man bör lägga i kravet
på rättssäkerhet. Anser man att det viktigaste är att skapa bästa möjliga
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förutsättningar för polis, åklagare, advokat och domare att utreda målen

grundligt, framstår andra tänkbara krav på rättsäkerhet som sekundära.
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