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SAMMANFATTNING 
I den här studien står erkännandet som bevismedel i fokus. I och med den fria 

bevisprövningen och den fria bevisvärderingen så finns det ingen begränsning i 

fråga om vilken typ av bevis som kan läggas fram inför rätten och värderingen 

av bevisningen är inte reglerad i lag. Rätten ska värdera ett erkännande som ett 

bevis bland andra och göra en trovärdighetsbedömning. Om ett erkännande 

avges trots att personen inte begått brottet så är erkännandet falskt.  

 Det finns olika anledningar till att en misstänkt erkänner falskt. Det kan 

bero på påtryckning från förhörsledare eller från någon i den misstänktes 

närhet som själv vill undgå straff. Det förekommer också att människor 

erkänner för att de faktiskt tror sig ha begått brottet. Forskning om olika typer 

av falska erkännanden har bedrivits främst inom ämnesområdet psykologi. 

Därför anlägger den här uppsatsen ett tvärvetenskapligt perspektiv på 

erkännandet.  

 Störst risk för att ett falskt erkännande ska avges föreligger under tiden 

för förundersökningen och om den misstänkte är häktad är detta extra tydligt. 

Häktning påverkar nämligen den psykiska hälsan nämnvärt. Människor med 

psykisk ohälsa eller andra faktorer som gör dem labila har lättare att påverkas 

av påtryckning utifrån. Därför ligger ett stort ansvar på polis och åklagare att 

genomföra förundersökningen med så stor respekt för den misstänktes behov 

som möjligt.  

 Högsta domstolen har i praxis tydliggjort kriterier för bevisvärdering av 

utsagor. Beteendevetenskap forskning har ägnats åt att utvärdera kriterier som 

dessa. Resultaten visar att Högsta domstolens utsagekriterier endast delvis är 

vetenskapligt förankrade. Inom vittnespsykologin har det kunnat klargöras att 

det är mycket svårt att bedöma trovärdighet i en utsaga baserat på hur en 

person talar. De individuella skillnaderna i hur människor rör sig och reagerar 

inför rätten är så stora att det är omöjligt att skilja en sanning från en lögn 

endast baserat på icke-verbalt beteende.  

 Genom att domarkåren utbildar sig och tar större hänsyn till 

beteendevetenskapliga forskningsresultat vid bevisvärdering av erkännanden 

skulle de kunna öka möjligheten att skilja ut falska erkännanden.  
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FÖRORD 
Som en del i den här uppsatskursen har jag genomfört en praktiktjänstgöring 

vid Ångermanlands tingsrätt. Där hade jag bland annat uppgiften att 

protokollföra vid häktningsförhandlingar. Vid ett särskilt tillfälle rörde 

förhandlingen en ung man som var på sannolika skäl misstänkt för bland annat 

grov stöld. I det fallet avslogs åklagarens häktningsyrkande och 

anhållningsbeslutet hävdes. Som skäl för beslutet anfördes att tillräckliga skäl 

för häktning inte förelåg, något som hade direkt samband med att den 

misstänkte erkänt gärningarna inför rätten efter en tid som anhållen. I och med 

erkännandet ansågs det att kollusionsfara inte längre förelåg. Det fick mig att 

fundera på det jag tidigare läst om erkännandet som bevismedel, bland annat 

inom ramen för specialkursen i terapeutisk juridik.  

Jag ville studera hur rätten genomför bevisvärdering av erkännanden 

och om hänsyn tas till i vilket sammanhang erkännandet avgetts. I terapeutisk 

juridisk anda ville jag ta reda på vad den omfattande beteendevetenskapliga 

forskningen kan visa om falska erkännanden och hur den kunskapen skulle 

kunna förbättra den juridiska bevisvärderingen i rätten.  

Jag vill rikta ett tack till medarbetarna vid Ångermanlands tingsrätt. 

Arbetet med uppsatsen har underlättats mycket av den praktiska erfarenhet av 

bevisvärdering som jag fick under min praktik. Ett tack ska även riktas till Moa 

Ek för värdefull handledning under uppsatsarbetets gång.   

 

Solna, oktober 2013  

Sofie Kastrup 
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1. INLEDNING  

1.1 Ämnesbeskrivning  

Sedan dåvarande statsminister Olof Palme mördades för snart trettio år sedan 

har 130 personer erkänt sig skyldiga till att ha berövat honom livet.1 I somras 

friades Sture Bergwall, tidigare kallad Thomas Quick, genom resning för det 

åttonde och sista mord han tidigare blivit dömd för och som han tidigare också 

erkänt.2 Spektakulära fall som dessa sätter igång funderingar kring vad det är 

som gör att vissa personer erkänner brott som de inte begått och hur det kan 

komma sig att rättsväsendet inte alltid avslöjar dem.  

Jurister har överlag dålig kunskap i psykologi och det är inte ovanligt 

att de har en direkt felaktig uppfattning i psykologiska frågor. Den terapeutiska 

juridiken hävdar att en skicklig domare måste ha viss grundläggande kunskap i 

psykologi. För att bedöma en utsaga behövs kunskap bland annat i mänskliga 

reaktioner efter brott och på vilket sätt de återberättar vad de varit med om. En 

domare behöver också ett visst mått av socialpsykologisk kunskap för att 

kunna kontrollera att det egna dömandet inte styrs av domarens subjektiva 

värderingar.3   

I brottmålsprocessen är erkännandet historiskt betraktat som ”bevisens 

drottning”. 4 Erkännandet har en historisk särställning men skiljer sig från andra 

bevis också i det att det är den tilltalade som frambringar bevisning mot sig 

själv. Det kan därför ligga nära till hands att uppfatta det som att misstänkta 

endast i undantagsfall erkänner brott de inte begått.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en överblick över bevisvärdering av 

erkännanden i brottmål samt att därefter undersöka hur bevisvärderingen skulle 

kunna förbättras genom att hänsyn togs till beteendevetenskaplig forskning.  

 

Hur kan ökad användning av beteendevetenskap under straffprocessen 

förbättra rättens bevisvärdering av erkännanden? 

 
                                                
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/130-personer-har-erkant-palmemord_5956567.svd, 2013-10-25 
2 http://www.dn.se/nyheter/sverige/bergwall-frias-for-alla-mord/, 2013-10-25 
3 Diesen, Christian, Terapeutisk juridik, 2011, s. 25 
4 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.) Bevis, 1997, s. 88 
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1.3 Metod 

Denna studie om bevisvärdering av erkännanden är genomförd med den 

traditionella juridiska metoden. Det innebär att lagtext, förarbeten, doktrin och 

praxis studerats i enlighet med rättskälleläran för att fastställa gällande rätt. 

Eftersom fri bevisvärdering tillämpas i svensk domstol är rätten fri att värdera 

framlagd bevisning med bevisvärderingmetoder som inte finns lagreglerade. 

En betydande del av den bevisrättsliga framställningen i denna studie kommer 

därför behandla erfarenhetssatser och bevisvärderingsmetoder utifrån doktrin 

som rättskälla. Ämnesvalet anknyter starkt till en diskussion rättssäkerhet 

varför viss Europarättslig lagstiftning kommer att behandlas.  

Som komplement till den rättsdogmatiska metoden har 

beteendevetenskaplig forskning om erkännanden och falska erkännanden 

studerats. Ett par berättelser om människors erfarenheter som berikar 

förståelsen för texten har tillförts framställningen.  

 

1.3.1 Urval  

Beträffande falska erkännanden finns det sparsamt med prejudicerande 

rättsfall. Högsta domstolen tar normalt sett inte upp mål gällande 

bevisvärdering. Det hör dessutom till falska erkännandens natur att de inte 

nödvändigtvis avslöjas. De rättsfall som valts ut står omnämnda i doktrin som 

tongivande för den rättsvetenskapliga diskussionen om falska erkännanden. Ett 

nyare resningsfall, NJA 2011 s. 254, representerar svårigheterna med 

bevisvärdering av erkännanden. Central Park Jogger Case, ett amerikanskt 

uppmärksammat rättsfall, är valt utifrån att det är ett av de mest diskuterade 

fallen av falska erkännanden i beteendevetenskaplig litteratur.  

Vad gäller val av beteendevetenskaplig forskning har Christian Diesen, 

professor i processrätt, samt Ulf Holmberg, universitetslektor i psykologi, 

rådfrågats vid föreläsningar inom ramen för kursen Terapeutisk juridik vid 

Stockholms universitet. Övrig beteendevetenskaplig litteratur är delar av den 

obligatoriska litteraturen till kurserna Vittnespsykologi vid Gävle högskola och 

Rättspsykologi vid Stockholms universitet.  
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1.4 Avgränsningar 

I denna studie behandlas bevisvärderingen av erkännanden. Det är således en 

straffprocessuell studie. Den rättsliga prövning som görs av parters 

medgivanden till omständigheter inom ramen för den civilrättsliga processen 

lämnas helt utanför framställningen.   

Vittnesutsagor från andra än den tilltalade kommer att behandlas i den 

mån bevisvärderingen liknar den av erkännanden.  

Internationellt finns flera lagtekniskt intressanta regleringar i fråga om 

erkännanden. Dessa kommer av utrymmesskäl endast behandlas mycket 

sparsamt inom ramen för den här uppsatsen.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett omfattande avsnitt om bevisrätt. Det är för att läsaren 

ska få en rättslig bakgrund att lägga till grund för förståelsen av nästkommande 

avsnitt om erkännandet som bevismedel. Därefter behandlas falska 

erkännanden specifikt. I det kapitlet är uppdelningen mellan rättsvetenskap och 

beteendevetenskap något diffus. Det beror på att den fakta om falska 

erkännanden som presenteras i doktrin är delvis direkt hämtad från psykologisk 

forskning. Jag har valt att först redogöra för falska erkännanden ur ett mer 

rättsvetenskapligt perspektiv där olika typer också klassificeras. Därefter följer 

ett avsnitt om den beteendevetenskaplig forskning som bedrivits. Här 

behandlas erkännanden under förundersökning, inför rätta samt generellt om 

analys av utsagor. I nästföljande kapitel diskuteras framställningen i en analys. 

Uppsatsen avslutas med en slutsats där de inledande frågeställningar besvaras i 

den mån det är görligt.  
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2.  BEVISRÄTT 

2.1 Rättssäkerhet  

Begreppet rättssäkerhet härstammar från slutet av 1700-talet och uppkom som 

ett radikalt krav från folket gentemot den då rådande överheten.5 Rättssäkerhet 

kan beskrivas utifrån olika perspektiv. Traditionellt och formellt sett avses att 

medborgarna ska behandlas lika inför lagen och att lagen ska vara förutsägbar. 

Rättsordningen ska vara så utformad att det är möjligt att på förhand avgöra 

hur domstolen kommer att behandla ett visst fall. Materiellt sett innebär 

rättssäkerhet att juridiskt riktiga beslut ska fattas i varje enskilt fall av 

rättstillämpning. 6  I brottmålsprocessen ska rättssäkerhetens styrka vara 

konstant oaktat vilken typ av brott målet rör. Rättssäkerheten ska således inte 

variera beroende på brottets grovhet.7  

 

2.1.1 Legalitetsprincipen  

Legalitetsprincipen innebär att det ska finnas tydligt stöd i lagen för att 

straffrättsligt ansvar ska kunna utdömas. Det stadgas bland annat i Brottsbalken 

(1962:700)8 1:1. Beträffande processen i brottmål får legalitetsprincipen den 

betydelsen att alla målets faser är reglerade i detalj. Parterna kan således inte 

själva förfoga över processen genom att avtala bort eller förbise vissa regler. 

Genom principen tillvaratas intresset av förutsägbarhet och därmed ökar 

rättssäkerheten.9  

 

2.1.2 Utredning av svensk rättssäkerhet   

I Justitiekanslerns (JK) rättssäkerhetsprojektrapport från 2006 konstateras att 

ungefär ett mål om året rivs upp så som felaktigt genom resning.10 Efter 

resultaten från projektet tillsattes en ny utredning, vilken färdigställdes 2009. 

Det konstaterades inledningsvis i samband med det nya projektet att 

rättssäkerheten i Sverige visat sig vara betydligt sämre än vad den borde vara. 

En av anledningarna till det är svårigheterna i att bedöma tillförlitlighet i 

                                                
5 Felaktigt dömda – Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, 2006, s. 23 
6 Rättssäkerheten i brottmål – Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, 2009, s. 36 f.  
7 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994 s. 86  
8 SFS 2013:425 
9 Ekelöf, Per Olof m.fl., Rättegång. Första häftet, 2002, s. 57 f.  
10 Felaktigt dömda – Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, 2006, s. 100 
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utsagor och brister i minnespsykologiska kunskaper hos aktörer i rättsväsendet 

samt problem i styrkande av beviskravet rimligt tvivel.11   

 

2.2 Europakonventionen  

Europakonventionen 12  gäller sedan 1995 som svensk lag. Artikel 6 i 

Europakonventionen stadgar rätten till domstolsprövning och en rättssäker 

process. Artikeln ställer krav på en grundläggande rättssäkerhetsgaranti i 

domstolarna. Minimigarantier för en rättvis brottmålsrättegång innefattar rätt 

att bli underrättad om anklagelsen, få förbereda sitt försvar, få försvara sig 

personligen, få förhöra egna vittnen samt få tillgång till tolk.13  

   

2.2.1 Oskuldspresumtion 

Den som anklagas för ett brott ska betraktas som oskyldig i rättslig mening till 

dess motsatsen bevisats. Denna oskuldspresumtion är en överordnad 

rättsprincip i svensk rätt och har uttryckligt stöd i Europakonventionens artikel 

6 om rätten till en rättvis rättegång.14  

 

2.2.2 Oskyldighetspresumtion 

Oskyldighetspresumtionen innebär att den som anklagas för brott har rätt att 

vara tyst under hela förfarandet. Detta följer av Europakonventionen artikel 6. 

Rätten delas upp i två delar. Den misstänkte eller tilltalade har dels rätt att vara 

tyst och dels får tystnaden inte användas som ett bevis för den tilltalades skuld 

eller på annat sätt användas emot honom eller henne.15 

 

2.3 Fri bevisprövning 

I svensk domstol råder principerna om fri bevisprövning och fri 

bevisvärdering.16 Rättegångsbalken (1942:740)17 35:1 stadgar; 

 
                                                
11 Rättssäkerheten i brottmål – Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, 2009, s. 32 
12 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
13 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002, s. 131 
14 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002, s. 233 
15 Novak, Karol, Oskyldighetspresumtionen, 2003, s. 420  
16 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 7 f.  
17 SFS 2013:663 
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Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, 

avgöra, vad i målet är bevisat.   

Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat vare gällande. 

 

Lagstadgandet innebär att det inte råder några begränsningar i fråga om vilken 

typ av bevisning parter har rätt att åberopa till stöd för sin talan i en 

rättsprocess. I och med den fria bevisvärderingen är domare som huvudregel 

inte heller bundna av ett i förväg bestämt mått för när ett bevis ska anses ha 

uppnått en viss styrka. Istället är det upp till domaren själv att värdera 

bevisningen efter den metod han eller hon önskar använda. Domaren är dock 

ansvarig för att ett materiellt riktigt domslut nås.  Bevisprövningen ska präglas 

av likformighet genom att lika fall ska bedömas lika.  

Fri bevisföring innebär att det inte finns några hinder för att pröva ett 

bevis på grund av hur det tillkommit.18  

 

2.3.1 Bevisbörda  

En central rättsprincip i svensk rätt är att det ankommer på åklagaren att bevisa 

att ett brott har begåtts. Bevisbördan omfattar gärningens samtliga rekvisit. 

Åklagaren har också en objektivitetsplikt, vilket stadgas i RB 23:4. Han eller 

hon måste vara objektiv i sin processföring. Åtal ska väckas på objektiva 

grunder och åklagaren är skyldig att lägga fram bevisning som talar både för 

och emot den tilltalades skuld.19 

 

2.3.2 Utredningens robusthet 

I RB 46:4 2 st. klargörs rättens utredningskrav. Rätten ska se till att målet blir 

så utrett som dess beskaffenhet kräver. Det ankommer visserligen på parterna, i 

enlighet med RB 35:6, att lägga fram erforderlig bevisning. Rätten har i 

brottmål emellertid ansvar för att domen blir materiellt riktig. Den måste därför 

se till att utredningen i målet är tillräckligt robust och har av lagstiftaren givits 

möjlighet att begära in bevisning ex officio.  

Utredningen i brottmål måste vara så robust att rätten tillåts dra 

slutsatser om huruvida beviskravet är uppnått. Ingen ytterligare bevisning ska 
                                                
18 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 7 
19 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 64 
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kunna påverka bevisvärderingen i någon riktning. Först när utredningen är 

tillräckligt robust kan rätten fatta beslut baserat på den.  

 

2.4 Beviskravet i brottmål 

För att ingen ska dömas för ett brott oriktigt krävs stark bevisning mot en 

tilltalad. Eftersom bevisning sällan kan bli komplett går det dock inte att ställa 

upp ett beviskrav som kräver fullständig säkerhet. Istället ska beviskravet vara 

så högt att risken för att en oskyldig döms är minimal. Beviskravet anger med 

vilken grad av säkerhet som den bevisskyldige åklagaren ska ha gjort ett 

rättsfaktum sannolikt för att det ska leda till en fällande dom.  

Uttrycket ”bortom rimligt tvivel” slogs fast som beviskrav i brottmål av 

Högsta domstolen (HD) i våldtäktsmålet NJA 1980 s. 725. Vad som innefattas 

i begreppet har preciserats genom ett stort antal avgöranden i praxis. I doktrin 

har det framförts att det praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade 

är oskyldig. Det har också argumenterats för att det är fakta och empirisk 

kunskap som står i fokus för bedömningen, något som framkommer av 

begreppet ”rimligt”. Endast de typer av tvivel som är rationellt ska beaktas. 

Tvivlet ska vara konkret och bygga på de friande förklaringar som underbyggs 

av fakta i målet. Friande alternativ till åklagarens gärningspåstående ska 

elimineras för att bevisningen ska leda till en fällande dom.20  

Vid mindre allvarliga brott accepteras inte ett lägre beviskrav, något 

som ibland görs gällande. Det som förekommer är en differentiering 

beträffande utredningens robusthet. Rätten kan med andra ord meddela en 

fällande dom mot bakgrund av en utredning av lägre kvalitet.21  

 

2.5 Bevisvärdering och bevisvärderingsmetoder 

Målet med bevisvärdering är inte att utröna sanningen utan att bedöma om 

något inträffat som överensstämmer med åklagarens gärningspåstående. Det är 

inte fråga om att logiskt fastställa orsak, verkan och kausala samband, utan om 

att fastställa fakta. Värderingen ligger i att fastställa om fakta faktiskt 

föreligger.22  

                                                
20 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 59 f.  
21 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 59 
22 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 14 
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Det finns ett normativt syfte med bevisvärdering som det är svårt att 

bortse ifrån. Ett brott mot lagen är också ett avsteg från en gemensamt bestämd 

moralisk ordning vilket ofrånkomligt kommer att påverka de som arbetar med 

skuldprövning.  

Sanningssökandet i bevisvärderingen begränsas av de skydd som finns 

uppställda för den enskilde. Om sanningskravet vore absolut skulle få dömas 

för brott och risken för användande av otillbörliga utredningsmetoder vore 

överhängande. Istället tillåts en viss felmarginal. Till sakens natur hör att det är 

omöjligt för domare att veta huruvida de dömt rätt.23  

 

2.5.1 Temametoden och värdemetoden 

Temametoden och värdemetoden är exempel på sannolikhetsorienterade 

metoder, så kallade frekvensteorier. De bygger på ett matematiskt 

sannolikhetsbegrepp. Det finns några skillnader mellan tema- och 

värdemetoderna vilka presenteras nedan.  

Värdemetoden innebär att bevisvärderingen görs i en inledande fas där 

varje bevis värderas var för sig. Bevisen värderas helt utan beaktande av 

motsatsbevis. Sedan sker en sammanvägning av bevisen utifrån bevistemat och 

en jämförelse med sammanvägda, först enskilt värderade, motsatsbevis.24 Man 

frågar sig med vilken sannolikhet ett bevisfaktum har orsakats av bevistemat. 

Eftersom värdemetoden går ut på att bestämma relationen mellan bevistema 

och bevisfaktum går den inte att tillämpa på icke-kausala bevis, till exempel 

motiv. Vid tillämpning av värdemetoden utgår man ifrån att man inte vet något 

om bevistemat vid bevisupptagningens början. Det som konstateras är sedan 

hur sannolikt det är att bevistemat är korrekt. Man värderar aldrig hur sannolikt 

det är att bevistemat inte är korrekt. Sanningsbegreppet är med andra ord 

ensidigt.25  

Vid en tillämpning av temametoden prövas hur bevisat ett åberopat 

tema är genom att varje bevis läggs till en helhet. 26  Man prövar sedan 

sannolikheten för att bevistemat är korrekt, med beaktande av bevisningen i 

målet. Här utgör inte kausaliteten fokus. Varje bevisfaktum får istället sitt 

                                                
23 Diesen, Christian, Bevis, 1997 s. 15 f. 
24 Diesen, Christian, Bevis, 1997 s. 58 
25 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 169 ff.  
26 Diesen, Christian, Bevis, 1997 s. 58 
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värde i att det styrker eller säger emot bevistemat. Man utgår redan innan 

bevisupptagningen ifrån att det finns en viss ursprungssannolikhet för 

bevistemat. En tillämpning av metoden kan således medföra risk för att 

ursprungssannolikheten för åklagarens bevistema blir styrande för utgången i 

målet. Sanningsbegreppet är här tvådelat i och med att man värderar dels 

sannolikheten för att bevistemat är korrekt, och dels sannolikheten för att det 

inte är det.27 

Tema- och värdemetoden bygger på olika uppfattning om vilken 

aktivitet som krävs av domstolen. Temametoden är mer knuten till parternas 

egen bevisföring och lämpar sig därför bäst i dispositiva tvistemål. När rätten 

söker friande förklaringar genom att falsifiera alternativa hypoteser görs detta i 

regel med värdemetoden.28  

 

2.5.1.1 Ursprungssannolikhet 

En erfarenhetssats kan avse ett bevistemas inledande sannolikhet. Bevistemats 

frekvens inom en population av liknande företeelser blir här bedömt. 

Bevistemat har en viss ursprungssannolikhet redan innan bevisningen i målet 

lagts fram. Ursprungssannolikheten för bevistemats föreliggande ska som 

huvudregel inte tillmätas någon betydelse. Att något är sällan förekommande 

kan visserligen påverka när rätten står inför att bedöma hur vanligt något är, 

alltså bevistemats frekvens. Det ska dock inte påverka bedömningen av 

bevisvärdet i en utsaga, det vill säga om det varit på det sätt någon berättat i sitt 

vittnesmål.  

Att det alls blir en rättegång kan vara på grund av att något ovanligt har 

hänt. Rätten ska därför vara försiktig med att tillmäta ursprungssannolikhet 

betydelse i bevisvärderingen. Ursprungssannolikheten får dock avgörande 

betydelse om man trots robust utredning och bevisning inte finner något som 

tyder på att en utsaga med låg ursprungssannolikhet trots allt överensstämmer 

med bevisat händelseförlopp.  

Att lägga fram bevisning i form av belastningsregister för att visa att 

den tilltalade begått liknande brott tidigare är att försöka visa på en form av 

                                                
27 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 170 
28 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 38 
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ursprungssannolikhet. I engelsk och amerikansk rätt är sådan bevisning inte 

tillåten.29  

Internationellt har bevisvärderingsmetoder som byggt på matematiska 

ställningstaganden fått förhållandevis litet genomslag. Man har argumenterat 

emot dessa genom påpekandet att det endast är mycket få bevismedel som låter 

sig delas in i matematiskt värde. Ett exempel där det är möjligt är DNA-bevis. 

Utsagor och andra komplexa bevismedel låter sig inte värderas på detta sätt 

och angivandet av ett tal förändrar inte heller att beviset jämväl kommer 

värderas med viss subjektivitet. I avsaknad av verifikationsmöjlighet kan 

metoden inte heller korrigeras. I bästa fall kan en bevisvärderingsmetod 

baserad på sannolikhet komplettera andra metoder. 30  

 

2.5.2 Falsifiering av alternativa hypoteser  

Efter att rätten konstaterat att utredningen uppfyller kravet på tillräcklig 

robusthet måste den pröva huruvida det finns rimligt tvivel beträffande 

åklagarens gärningsbeskrivnings överensstämmelse med verkligheten. 31 

Beviskravet ställt utom rimligt tvivel skapar i sig ett behov att falsifiera 

alternativa hypoteser. Rätten prövar då ett påstående om att ett annat 

händelseförlopp förevarit, som dittills varken verifierats eller falsifierats. En 

sådan alternativ förklaring ska fungera friande eller mildrande för den tilltalade 

varför det ska vara fråga om ett händelseförlopp som ligger utanför det 

straffbara området, eller som medför en mildare rubricering.32 Rätten måste 

utesluta alla andra konkreta förklaringar till de bevis som framlagts. För att 

fungera som rimligt tvivel behöver den alternativa friande förklaringen stöd av 

omständigheterna i målet.33 

  Den tilltalade har visserligen inte någon plikt att förklara sig och total 

brist på motbevisning medför inte att gärningsbeskrivningen anses styrkt. Den 

tilltalade förlorar dock i trovärdighet om han eller hon inte kan förklara sitt 

förnekande. Utredningsbara alternativa hypoteser måste prövas och falsifieras 

för att bristen på rimliga förklaringar ska kunna få bevisvärde.  

                                                
29 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 191 
30 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 19 
31 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 166 
32 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 134 
33 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 120  
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Åklagarens gärningsbeskrivning har, förutsatt att åtalet inte är obefogat, 

prövats under förundersökningen utan att ha kunnat falsifieras. Det är 

fördelaktigt att rätten använder samma bevisvärderingsmetod som åklagaren. 

Det finns dock en risk att rätten förlitar sig på att åklagaren redan uteslutit 

rimliga alternativa förklaringar.34 Rätten måste vid behov ställa direkta frågor 

om förundersökningsmaterialet för att utröna vilka alternativa hypoteser som 

åklagaren redan prövat. Det kan visserligen anses strida mot principen om att 

beviskravet inte får bedömas på grundval av annat än processmaterial, men då 

utredningen är till den tilltalades fördel anses det godtagbart. 

Om någon alternativ hypotes återstår efter prövningen måste rätten 

bedöma om hypotesen kan karakteriseras som rimlig. För denna bedömning 

krävs att hypotesen går att konkretisera. Om flera alternativa hypoteser återstår 

får de beaktas i ett sammanhang för det fall de är förenliga med varandra. Den 

alternativa förklaringen måste bygga på samma verklighetsuppfattning och 

referensram som gärningsbeskrivningen. Det finns således inte utrymme för 

spekulationer om alternativa, tänkta bevis. Att spekulera kring tänkta bevis 

strider mot principen att endast bedöma vad som förevarit i målet. Dessutom 

riskerar det att leda rätten till fel slutsats.   

Hypotesmetoden kan appliceras på enstaka bevis. I fråga om 

erkännanden ska utsagans trovärdighet bedömas genom alternativa motiv till 

utsagan än den tilltalades behov av att tala sanning. Rätten bör alltid, särskilt i 

fråga om mål där den tilltalade är närvarande, ställa upp en hypotes om att 

erkännandet är oriktigt antingen genom att det inte är avsett att vara ett 

erkännande till brott, eller genom att det är falskt avgett. En sådan hypotes kan 

utredas närmare genom att till exempel låta den tilltalade ingående förklara sin 

inställning.35  

 

2.5.3 Användning av erfarenhetssatser  

Med en erfarenhetssats avses kunskap om ett generellt samband mellan två 

företeelser. De kan vara särskilda eller allmänna. Särskilda erfarenhetssatser 

består ofta av empirisk forskning till exempel inom medicin eller psykologi. 

Forskningen kan presenteras för rätten i form av statistik för att användas som 

                                                
34 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 134 
35 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 134 ff.  
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underlag för sannolikhetsbedömningar beträffande samband. Allmänna 

erfarenhetssatser karakteriseras av att de grundar sig i allmän kunskap, 

livserfarenhet och föreställning om relevanta samband mellan två 

omständigheter.36  

Rätten tillämpar alltid erfarenhetssatser vid bevisvärderingen, ofta ox 

officio. Erfarenhetssatser är abstrakta och hypotetiska och har inte något 

självständigt bevisvärde. De kommer till genom induktion, vilket betyder att 

generella slutsatser dras från ett antal enskilda men likartade fall. För 

bevisprövningen utgör de tolkningsunderlag genom att de ställs mot uppgifter i 

aktuellt fall och därmed säger något om säkerheten.37  

Det framgår av förarbetena till rättegångsbalken att domare inte bör lita 

på sin sakkunskap beträffande särskilda erfarenhetssatser. Istället ska en 

sakkunnig förhöras i syfte att öka rättens kunskap på området.38  

Vaga erfarenhetssatser är empirisk kunskap utifrån livserfarenhet och 

allmänbildning om kausala samband. Det är således inte detsamma som 

kunskap om hur vanligt kausaliteten är. Bevisvärderingen blir vid 

tillämpningen avhängig vilka erfarenhetssatser som används. Särskilt 

beträffande bedömningar av komplext mänskligt beteende finns en risk för 

subjektivism och felslut vid användningen av erfarenhetssatser.39  

Användandet av erfarenhetssatser ger ett stort mått av flexibilitet, vilket 

är en styrka, men det ligger en svaghet i att praktiken blir vag och 

overifierbar.40  

 

2.6 Felkällor vid bevisvärdering 

I praktiken finns det många svårigheter med bevisvärdering och avsaknad av 

verifieringsmöjlighet innebär att rätten bör ha vanliga fel i åtanke vid 

bevisvärderingen.41   

Det faktum att en åklagare, som är jurist med objektivitetsplikt, redan 

bedömt bevisningen som tillräcklig för en fällande dom är en första 

utgångspunkt för rätten att förhålla sig till.  

                                                
36 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 50 ff. 
37 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 50 ff. 
38 SOU 1938 44, s. 377 f.  
39 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 23 
40 Diesen Christian, Bevis, 1997 s. 24 
41 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 33 
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En annan felkälla vid bevisvärdering kan vara att åklagaren inte förmår 

täcka in samtliga rekvisit med processmaterialet. Brister i bevisningen får då 

inte kompenseras omedvetet för att rätten inte förmår upptäcka dem. Avsaknad 

av motbevisning får inte heller ges innebörden av ett indirekt stöd för 

åklagarens bevistema.   

Rätten har också att skilja irrelevanta bevis från sådana som är 

relevanta med lågt bevisvärde. Om ett vittne till exempel har funnits ljuga 

angående en viss omständighet är den delen irrelevant vid en överläggning. 

Vittnets övriga utsaga bör emellertid anses relevant, men inneha lågt 

bevisvärde.  

Det finns en psykologisk funktion kallad bevisanpassning som innebär 

att ett eller flera bevis anses så övertygande att avsaknaden av bevis inom 

andra delar av gärningsbeskrivningen inte uppmärksammas tillräckligt. Ett 

vanligt exempel på detta är att låta den starka bevisningen gällande ett visst 

bevistema spilla över på bevisteman där bevisningen är mindre stark.  

Ett liknande fenomen är över- och underskattning av bevisens värde. 

Man har kunnat se att i de fall då två bevis står mot varandra är det troligt att 

domaren använder sig av tröskelvärden. Det starkare beviset omfattar då 

ungefär 70 % och det svagare 30 %. Om det ena beviset inte kommer upp i sitt 

värde finns det risk för att bedömaren låter övervärdet falla över på det andra 

beviset. Som exempel kan ges att om ett bevis uppfattas som tillräckligt starkt 

och ett uppfattas som svagare än det låga tröskelvärdet, exempelvis 10 %, så 

finns det risk för att det starka beviset uppfattas som ännu starkare med 90 %.42 

En uppenbar risk vid bevisvärdering är att domaren inte förmår få grepp 

om de olika delarna i bevisningen då de talar för olika domslut. Det ligger då 

nära till hands att istället följa sin intuition eller inre övertygelse.   

Den största svårigheten beträffande bevisvärdering är att bedöma 

trovärdighet i utsagor som avges inför rätta. Detta gäller särskilt i fråga om mål 

där bevisningen uteslutande består av vittnesutsagor, det vill säga när ord står 

mot ord.43 

 

                                                
42 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 35 ff.  
43 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 62 
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2.7 Sakkunnigbeviset 

I RB 40:1 stadgas att rätten får inhämta utlåtande från en sakkunnig om 

särskild fackkunskap behövs för prövning av en fråga. Det sägs i 

lagförarbetena till RB 35:1 att domare bör anlita sakkunskap när särskilda 

erfarenhetssatser ska tillämpas. 44  Även om formuleringen antyder att 

sakkunnig bör utses om inte några andra omständigheter talar emot det så 

lämnas det ändå öppet för rätten att pröva det i varje enskilt fall.45  Frågan om 

en psykologiskt sakkunnig bör ges uppdrag bör prövas när en utsaga förväntas 

få en direkt avgörande betydelse för målets utgång.46  

Ett avgörande rättsfall beträffande anlitande av psykologiskt 

sakkunniga är NJA 1992 s. 446. I målet uttalade HD att sakkunniga inom detta 

ämne normalt inte behövs i de mål där rätten själv hör utsagepersonen i 

domstolen. Därmed bör användningen av psykologiskt sakkunniga begränsas 

till tillfällen så som till exempel barnförhör som spelas upp på video. HD 

anförde vidare att domstolen inte okritiskt kan utgå från att den psykologiskt 

sakkunnige säger utan att en självständig bedömning som grundar sig på 

utredningen i dess helhet alltid måste göras.47 

 

   

 
  

                                                
44 Prop. 1942:5, s. 170 
45 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 74 
46 Granhag, Pär Anders, Vittnespsykologi, 2001, s. 146 
47 NJA 1992 s. 446 
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3. HÄKTNING 

Den mest ingripande och fängelseliknande bland straffprocessuella 

tvångsmedlen är häktningen. I RB 24:1 stadgas att den som är på sannolika 

skäl misstänkt för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i minst ett år kan 

bli föremål för häktning. Någon av de så kallade häktningsgrunderna ska vara 

aktuell. Det ska finnas risk för att den misstänkte avviker för att undandra sig 

straff, försvårar sakens utredning eller fortsätter sin brottsliga verksamhet om 

han eller hon kvarblir i frihet. Risken för flyktfara, kollusionsfara eller 

recidivfara måste bedömas i varje enskilt fall, med särskilt beaktande av 

brottets beskaffenhet och den misstänktes förhållanden. Eftersom häktning är 

ett långtgående straffprocessuellt tvångsmedel har en särskild 

legalitetsgrundsats fastslagits i RB 24:23.  

Även andra grundlagsskyddade fri- och rättigheter än rätt till frihet och 

rörelsefrihet kan komma att kränkas för den som är häktad. Personen kan få sitt 

hem genomsökt genom husrannsakan, få genomgå en kroppsbesiktning och 

avskuren kontakt med sin familj och omvärlden i stort. Genom häktningen får 

den misstänkte dels praktiskt svårt att förbereda sitt försvar och dels blir han 

eller hon psykologiskt mindre kapabel att försvara sig. Ju mer omfattande 

häktningen och övriga tvångsmedel är för den misstänkte desto mer påverkas 

rättssäkerheten. Rätten har att ta hänsyn till proportionalitetsprincipen i sin 

bedömning. 48 Eftersom häktning är ett långtgående straffprocessuellt 

tvångsmedel har en särskild legalitetsgrundsats fastslagits i RB 24:23. Däri 

sägs att ingen som är misstänkt får hållas i förvar annat än i enlighet med RB 

24 kap. och att det är olagligt även för det fall den misstänkte samtycker.  

Häkteslagen (2010:611) innehåller regleringen om frihetsberövades 

förhållanden på häktet.  

 

3.1 Beviskravet på sannolika skäl 

Innebörden av beviskravet på sannolika skäl misstänkt finns inte fast reglerat i 

lag och enligt motiven till rättegångsbalken vore en sådan regel inte möjlig. 

Istället måste de föreliggande omständigheterna vara sådana att misstanken 

framstår som berättigad vid en objektiv bedömning. Det kan sägas vara ett 

förhållandevis lågt krav. Någon kan vara misstänkt på sannolika skäl utan att 
                                                
48 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 32 
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händelseförloppet eller den misstänktes delaktighet däri är fullt utrett. I 

bedömningen saknas också möjlighet till sannolikhetsbedömningar kring 

rättsfrågor, till exempel angående gärningens rubricering.49  

För åtal krävs en än högre misstankegrad, nämligen tillräckliga skäl att 

utkräva straffansvar. Det kan också uttryckas som så att åtal ska väckas om det 

finns tillräckliga skäl att anta att det kommer att leda till en fällande dom. Detta 

innebär att en misstänkt kan vara häktad utan att tillräckligt beviskrav för 

åklagarens väckande av åtal någonsin uppkommer. Bestämmelsen är fakultativ 

men det bör poängteras att det inte innebär att åklagaren kan disponera fritt 

över regleringen. Det är inte möjligt att till exempel avtala med den misstänkte 

om samarbete mot att denne undgår häktning.50   

 

3.2 Häktningsförutsättningar  

Gemensamt för häktningsförutsättningarna i RB 24:1 är att det ska föreligga 

risk. Enligt förarbetena ska risken framstå som konkret. 51  Beträffande 

beviskravet för risk har Per Olof Ekelöf ansett det så lågt att det finns en fara 

för en slentrianmässig bedömning. 52   Vid en häktningsförhandling måste 

åklagaren visa att någon av de tre särskilda häktningsförutsättningarna 

föreligger. 

 

3.2.1 Flyktfara 

För flyktfara krävs en reell risk att den misstänkte aktivt och medvetet håller 

sig undan. Det är således inte tillräckligt att den misstänkte befaras vara svår 

att nå under utredningens gång. Om det föreligger risk att den misstänkte begår 

självmord anses även det utgöra flyktfara. Vid bedömningen av flyktfara måste 

hänsyn tas till möjligheten att avgöra målet i den tilltalades utevaro. I 

bedömningen ska den även beaktas huruvida det finns möjlighet att avgöra 

målet i en annan nation. Det blir särskilt aktuellt om den misstänkte är 

medborgare i ett nordiskt grannland. Den möjligheten måste emellertid 

                                                
49 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Tredje häftet, 2006, s. 55 
50 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Tredje häftet, 2006, s. 55 ff.  
51 Prop. 1986/87:112, s. 71 
52 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Tredje häftet, 2006, s. 56 
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avvägas mot osäkerheten i fråga om lagföringen verkligen kan ske i det andra 

landet, särskilt vid territoriella brott.53    

 

3.2.2 Kollusionsfara 

Häktningsgrunden kollusionsfara innebär att det finns risk för att den 

misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen av brottet 

på annat sätt. I begreppet ligger risk för att den misstänkte förstör eller gömmer 

bevis eller påverkar andra personer som ska vittna i en senare rättegång. Det är 

tillåtet att kontakta vittnen, men inte att försöka påverka dem på ett otillbörligt 

sätt. Denna häktningsgrund har endast en bevissäkrande funktion.  

Kollusionsfara anses generellt sett inte föreligga om den misstänkte 

erkänt brottet eller om bevisning säkrats på andra sätt. Det är inte tillåtet att 

häkta någon på den grunden att hans eller hennes medbrottslingar inte erkänt 

och den misstänkte kan tänkas samarbeta med dem för det fall han eller hon 

sätts på fri fot. Risken måste vara kopplad till den misstänkte. Den som häktas 

på grund av kollusionsfara har ofta även restriktioner på häktet. Åklagaren bör 

därför kontinuerligt uppdatera bedömningen om kollusionsfara eftersom denna 

kan ändras i och med förundersökningens fortskridande. Normalt sett så 

kvarstår kollusionsfaran efter det att åtal väckts. Däremot faller den ofta efter 

dom i målet, om inte bevisningen mot den tilltalade i huvudsak består av 

målsägandens berättelse och att det därför finns en risk att påtryckningar skulle 

leda till en friande dom i högre rätt.54  

 

3.2.3 Recidivfara  

Recidivfara innebär risk att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

Här ska det framför allt bedömas om brottsligheten är sådan att den kränker 

den personliga integriteten.55  

 

                                                
53 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Tredje häftet, 2006, s. 55  
54 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Tredje häftet, 2006, s. 58 
55 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Tredje häftet, 2006, s. 59 
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3.3 Europarådets antitortyrkommitté  

Vid flera tillfällen under 1990- och 2000-talet har Sverige kritiserats för sitt 

häktningsförfarande av Europarådets antitortyrkommitté. Det svenska systemet 

särskiljer sig från övriga europeiska länders regelverk genom att inte ha en 

tidsbegränsning för isolerande restriktioner. Antitortyrkommittén har bland 

annat kritiserat Sverige för det omfattande åläggandet av restriktioner och att 

isolering är mycket vanligt under häktningens första tid. Vid sitt första besök år 

1991 kritiserade kommittén att åklagare inte behövde precisera grunden för 

restriktionerna vid häktesförhandlingen. Sedan detta ändrats till följd av 

kritiken konstaterade kommittén år 2003 att åklagare i praktiken sällan 

meddelar skälen för restriktionerna för häktespersonalen vilket omkullkastar 

själva syftet med regleringen. 56   

 

3.3.1 Europarådets särskilda kommissarie för mänskliga rättigheter 

År 2004 hade Sverige besök av Europarådets särskilda kommissarie för 

mänskliga rättigheter. Kommissarien rapporterade att Sverige synes ha ett 

nästan automatiskt användande av restriktioner trots att de borde användas 

endast i undantagsfall. I rapporten konstaterades också att Sverige visserligen 

har ett högt ställt krav för att frihetsberöva någon och att många av de häktade 

inte skulle ha frihetsberövats över huvud taget om det inte förelegat 

kollusionsfara.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
56 SOU 2005:17, s. 114 ff. 
57 SOU 2005:17, s. 123 
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4. ERKÄNNANDE SOM BEVIS 

Att erkänna kan i dagligt tal betyda många olika saker, men en processrättslig 

definition är att en part går med på att domstolen grundar sin dom på de 

faktiska omständigheter som åberopats av motparten.58 Att erkänna ett brott i 

rättsliga sammanhang innebär således att svara jakande på frågan om ett 

konkret sakförhållande föreligger. Detta finns reglerat i RB 35:3 där ”viss 

omständighet” beskrivs som erkännandets föremål. Erkännandets motsats är 

förnekandet, vilket stadgas i RB 47:7 st. 1. För att ett erkännande ska anses 

föreligga i juridisk bemärkelse måste den aktuella omständigheten vara 

ofördelaktig för den erkännande. Ett erkännande enligt RB 46:6 anses innefatta 

även uppfattningen om att den aktuella gärningen är straffbar. 59  Vid 

bestridande av ansvar måste det klargöras om inställningen hänför sig till hela 

eller endast till en viss del av gärningsbeskrivningen, eller om det grundar sig i 

ett motfaktum, till exempel en ansvarsfrihetsgrund.60 Om den tilltalade uppger 

sig varken kunna erkänna eller förneka till följd av minnesförlust anses han 

eller hon bestrida ansvar. En annan klassificeringsfråga blir att skilja ett 

erkännande i bemärkelsen av en tilltalads ståndpunkt från ett uttalande om en 

viss omständighets riktighet.61 

Trots att ett erkännande kan få allvarliga konsekvenser för den tilltalade 

är det vanligt att ett erkännande görs under någon del i brottsprocessen. 

Förekomsten av fullkomliga erkännanden har i engelska och amerikanska 

undersökningar varit så höga som mellan 42 och 76 %. Jämförelsevis kan 

nämnas att två svenska undersökningar, avgränsade till ett visst år och en viss 

domstol, uppvisar 65 % respektive 75 % erkända mål. 62  

 

4.1 Historik  

Erkännandet har haft en unik ställning i förhållande till andra bevismedel i 

Sveriges, och många andra länders, historia. Att en tilltalad erkänner kan anses 

tillhöra ovanligheten i brottmål och det är troligen bland annat därför som 

erkännandet ibland betecknas som ”bevisens drottning”.63  

                                                
58 Melin, Stefan, Juridikens begrepp, 2008, s. 122 
59 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 85 f. 
60 Prop 1986/87:89, s. 235  
61 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. s. 88 
62 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 98 
63 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 88 
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I den moderna rättegången, där erkännandet är ett bevis bland andra, 

ställs krav på mänskliga rättigheter och i synnerhet rättssäkerhet. Det är en 

kontrast till den medeltida, primitiva synen på erkännandet då det hade 

funktionen både som bevismedel och beviskrav.64  

Under medeltiden ansågs erkännandet utgöra fullt bevis men det finns 

exempel på en försiktighet i värderingen, främst gällande grova brottmål där 

man identifierar orsaker till eventuella falska erkännanden. Dödsfruktan, 

förtvivlan över inlåsning, svaghet eller oförmåga att uthärda tortyren nämns 

både i doktrin och rättsfall. 

 Tortyr som påtryckningsmedel för erkännande avskaffades år 1772 och 

kvalitetskraven på erkännandet som bevismedel ökade då. Det sades att 

erkännandet skulle vara uttryckligt och det skulle vara avgivet frivilligt av 

vuxen person av sunt förnuft. I och med införandet av 1948 års rättegångsbalk 

begränsades erkännandets betydelse som bevismedel avsevärt och blev ett 

bevis bland andra.65 

 

4.2 När föreligger ett erkännande? 

Ett avgivet erkännande blir föremål för tolkning och det är av vikt att den 

tilltalades ståndpunkt klassificeras på ett riktigt sätt. Rätten måste utröna om 

erkännandet innefattar alla omständigheter i gärningen, subjektiv täckning och 

avsaknad av ansvarsfrihetsgrund. Det är upp till rätten att förvissa sig om att 

den tilltalade är medveten om alla dessa moment och se till att det inte råder 

något missförstånd. Om tolkningen av erkännandet leder till slutsatsen att den 

tilltalade förnekat någon del ska uttalandet klassificeras som ett förnekande.66  

 

4.3 Erkännandets bevisverkan 

Den svenska regleringen kring erkännanden går att finna i RB 35:5 som 

stadgar;  

 

Erkänner part i rättegången viss omständighet och är saken sådan, att 

förlikning därom är tillåten, skall vad parten erkänt gälla mot honom. 

                                                
64 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 16 
65 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 96 f 
66 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 116 ff 
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Återkallar parten sitt erkännande, pröve rätten med hänsyn till de skäl, 

som anföras för återkallelsen, och övriga omständigheter, vilken 

verkan som bevis må tillkomma erkännandet. 

Är saken ej sådan som i första stycket sägs, pröve rätten med hänsyn 

till omständigheterna, vilken verkan parts erkännande må äga som 

bevis. 

 

I enlighet med det andra stycket i stadgandet är det således upp till rätten att 

bedöma huruvida ett erkännande har bevisverkan. Erkännandet ska inte få 

annan betydelse för det slutgiltiga beslutet än andra upplysningskällor. Det har 

med andra ord endast betydelse så som bevisfaktum. Att principen om fri 

bevisprövning stadgats särskilt beträffande erkännanden beror dels på att 

erkännandet får bindande verkan i dispositiva tvistemål och dels på den 

särskilda ställning bland bevismedel som erkännanden haft historiskt sett.67 

    Processkommissionen poängterar i sitt betänkande år 1926 att 

erkännandet endast fungerar som ett medel för domaren att avgöra vad som är 

sant i målet. Det noteras ändå att frivilliga erkännanden givetvis är ägnat att 

starkt påverka domarens uppfattning.68  

För att kunna värdera erkännandet måste rätten fästa vikt vid vilka 

anledningar just den aktuella individen har att erkänna. Man bör således 

ifrågasätta motiven för erkännandet.69 

 

4.3.1 Grovt eller mindre allvarligt brott 

Erkännandet får olika betydelse beroende på om brottet är grovt eller ringa. 

Vid grova brott kan erkännandet inte läggas till grund för fällande dom om det 

inte också styrks av övrig bevisning. Det beror på att erkännandet inte självt 

kan innebära att kravet på att utredningens robusthet uppfylls. I mål rörande 

mindre grova brott kan däremot ett erkännande ensamt ligga till grund för en 

fällande dom. Vid ringa brott är konsekvenserna av en fällande dom för den 

enskilde begränsade och det är därför man har ansett det rimligt att den 

enskilde själv får avgöra om denne vill slippa en rättegång genom att erkänna 

                                                
67 Diesen, Christian, Bevisvärdering i brottmål, 1994, s. 101 
68 SOU 1926:32, s. 256 
69 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 116 
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brottet. 70  Domstolarna är därför mindre noggranna med att kontrollera 

erkännandens riktighet vid mindre allvarliga brott. 71  Att denna ordning 

tillämpas har inget att göra med att man skulle anse erkännanden vid ringa 

brott mer riktigt.72 Snarare är det troligt att motsatsen gäller, alltså att oriktiga 

erkännanden beträffande ringa brott är vanligare än vid grova brott.73  

Uppdelningen mellan grova och mindre allvarliga brott är tydligt i NJA 

2001 s. 687 där riksåklagaren ansökte om resning på grund av att den tilltalade 

erkänt det aktuella mordet efter rättegången. HD avslog resningsansökan på 

den grunden att ett erkännande inte får så stor betydelse att det ensamt skulle 

kunna leda till ett annat slut i fråga om ett så grovt brott. Även 

Europadomstolen har tagit ställning i frågan. Den har funnit att erkännanden 

som gjorts inför polis i förhör, utan att den tilltalade biträtts av försvarare, inte 

kan åberopas som ett viktigt bevis och läggas till grund för en fällande dom 

utan att det strider mot Europakonventionen art. 6.1 om en rättvis rättegång.74  

Det centrala vid bevisvärdering av en utsaga är hur pass detaljerad den 

är och om den stöds av andra bevisuppgifter. Oklara eller diffusa uppgifter i ett 

erkännande behöver stöd i övrig bevisning för att kunna beaktas och leda till en 

fällande dom.75    

 

4.3.2 Effekten av återtaget erkännande 

Det är inte helt ovanligt att en tilltalad återtar ett avgivet erkännande under en 

senare del i processen. Det blir då rättens uppgift att avgöra om tilltro ska 

läggas till det först avgivna erkännandet eller till återtagandet.76  

 Om en tilltalad återtar sitt under förundersökningen avgivna 

erkännande kan det trots allt göras till en del av bevisningen vid en 

huvudförhandling genom uppläsning av förundersökningsprotokollet. 

Erkännanden avges ofta under pressade situationer och när chans finns för den 

misstänkte att utvärdera situationen kan det komma att tas tillbaka. 

Bevisvärderingen av återtagandet underlättas dock av att den tilltalade finns till 

                                                
70 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 88 
71 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 188 
72 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 88 
73 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 118 
74 Panovits mot Cypern 
75 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 88  
76 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 88  
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hands för att komplettera de tidigare förhören, till skillnad från vid värdering 

av utomrättsliga erkännanden i den tilltalades utevaro.77 

 

4.3.3 Bevisvärdet av utomrättsligt erkännande 

Vid avgöranden av mål utan att den tilltalade är på plats uppkommer frågan hur 

ett tidigare avgivet erkännande ska värderas. Om erkännandet från början gavs 

under förundersökningen ges det mindre betydelse än om det gavs under en 

rättegång i tidigare instans. Det kommer sig naturligt av instansordningens 

princip.78 Prövningen av ett erkännande i sådana fall begränsar sig till uppgifter 

i förundersökningen och kan då målet avgörs i den tilltalades utevaro inte 

bekräftas genom ett erkännande inför rätta. Erkännandet presumeras då vara 

riktigt om ingenting talar emot det.79  

 

4.3.4 Erkännande som strafflindringsgrund  

I BrB 29:5 3 p. stadgas att rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig 

omfattning ska beakta om den tilltalade frivilligt angett sig. Enligt förarbetena 

till paragrafen gäller detta när någon självmant kontaktar rättsväsendet. Ett 

erkännande som avges vid förhör om brottet ska alltså inte beaktas. Däremot 

ska hänsyn tas till erkännanden som avges i ett förhör beträffande andra brott 

än det aktuella.80  

 

4.3.4.1 Påföljdsutredningen SOU 2012:34 

I påföljdsutredningen föreslås en ny strafflindringsgrund som avser att den 

tilltalade genom att erkänna eller på annat sätt medverka till utredningen kan 

tillgodoräknas detta vid påföljdsbestämningen. Den nya strafflindringsgrunden 

skulle införas i BrB 29:5 genom utvidgning av den nuvarande punkten 

beträffande frivillig angivelse. Inom ramen för dagens lagstiftning kan 

misstänktas medverkan till utredning av det egna brottet i speciella fall 

motivera strafflindring. Beredningen jämför med regleringen av frivillig 

angivelse där erkännandet ger uttryck för ansvarstagande och ånger. Därmed 
                                                
77 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 125 
78 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 88 
79 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 124 
80 SOU 1987/88:120, s. 91 f.  
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anser utredningen det rimligt att utvidga möjligheten till lindring av påföljden 

även för samarbete. Liksom medling bidrar det till att brottet klaras upp och 

ordningen återställs. Gärningsmannen framstår därigenom som mindre 

klandervärd och det vore obilligt att inte beakta det förhållandet.  

 Utredningen hoppas också att en ny reglering i enlighet med förslaget 

kommer att uppmuntra till ett mer tillmötesgående beteende från 

brottsmisstänkta. I och med att fler lämnar uppgifter av betydelse för 

förundersökningen kan utredningen också effektiviseras.  

 Den ökade risken för falska erkännanden och felaktiga uppgifter när det 

finns positiva effekter av ett sådant handlande nämns översiktligt i utredningen. 

Man identifierar att en misstänkt kan bedöma sina chanser i rättsprocessen som 

dåliga och därmed välja att erkänna falskt för att tilldömas lägre straff. Somliga 

kan komma att erkänna för att skydda någon annan. Man bedömer dock risken 

så som liten.  

 Med tanke på oskyldighetspresumtionen påpekar man att frånvaron av 

erkännande eller dylik medverkan till brottets uppklarande aldrig får användas 

i straffskärpande syfte och att bestämmelsen inte medför skyldighet att 

medverka. Syftet är, förutom vad som ovan konstaterats, att ta utgångspunkt i 

den tilltalades agerande och premiera det allmänt sett ansedda positiva 

beteendet att ta avstånd från sin brottsliga handling. Den tilltalades egentliga 

avsikt med medverkan måste vara oväsentlig i bedömningen. 

 I undantagsfall ska medverkan kunna leda till strafflindring även i fall 

där den tilltalade inte erkänt gärningen. Det kan ske när man är oense om 

brottsrubricering. Som utgångspunkt ska brottet emellertid vara erkänt fullt 

ut.81  

 

4.4 Erkännande under förundersökning 

Under förundersökningen hörs den misstänkte endast upplysningsvis, utan den 

sanningsförsäkran som är standard vid förhör med andra vittnen. Det är möjligt 

att en misstänkt inte håller sig till sanningen i samma utsträckning som andra 

vittnen. Den misstänkte kommer troligen att känna ett behov av att försvara 

sig, vare sig han eller hon är skyldig till brottet eller inte.82  

                                                
81 SOU 2012:34, s. 218 ff.  
82 Diesen, Christian & Bring, Thomas, Förundersökning, 1999, s. 245 
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För att ett förhör ska leda till att den misstänkte ger sanningsenliga svar 

måste han eller hon känna sig respekterad och bli bemött på ett bra sätt. Det 

påverkar också huruvida den misstänkte fått tid på sig att förbereda sina svar 

innan förhöret. I fall där en misstänkt överrumplas av anklagelsen finns det risk 

för att han eller hon ljuger i ren panik trots att han eller hon är oskyldig.  

Om förhörsledare delger den misstänkte för många ledtrådar från 

förundersökningen riskeras att den misstänkte anpassar sin berättelse efter 

kända omständigheter. Det bör undvikas. Förhörsledaren bör heller inte pressa 

den misstänkte för mycket eftersom det lätt kan leda till att denne låser sig och 

utredningen aldrig får tillgång till den fullständiga berättelse den misstänkte 

kunnat ge.83 

 

4.4.1 Skydd mot otillbörliga förhörsmetoder 

Förbudet mot tortyr och andra otillbörliga förhörsmetoder återfinns i RB 23:12. 

Häri stadgas att oriktiga uppgifter, löften eller andra otillbörliga åtgärder inte 

får användas medvetet i förhör till syfte att framkalla bekännelse. Inte heller får 

den som förhörs vägras sedvanliga måltider och vila.  

Enligt Processlagberedningen innebär detta att förhörsledaren inte får 

uppge att den misstänkte har ett sämre bevisläge än vad som är fallet. Inte 

heller får frågor som utgår ifrån att den misstänkte är skyldig användas. 

Däremot får förhörsledaren framhålla uppgifter från utredningen som verkar 

till den misstänktes nackdel, till exempel motsägelser i berättelsen.84  

Sedan lagens tillkomst har en åsiktsförskjutning skett i fråga om 

huruvida förhörsledaren får påpeka sannolikheten att dömas till lägre straff vid 

ett erkännande. Numera anses det som en otillbörlig åtgärd.85  

 Enligt Europakonventionens artikel 6 om en rättvis rättegång har alla 

rätt att inte belasta sig själva i en brottmålsprocess. Det innebär att den 

tilltalade har rätt att inte uttala sig och att han eller hon inte skyldig att på något 

sätt underlätta åklagarens arbete. Om åklagaren i en rättegång pekar på att den 

tilltalade inte berättat sin inställning så finns det anledning för domaren att vid 

                                                
83 Diesen, Christian & Bring, Thomas, Förundersökning, 1999, s. 246 f.  
84 SOU 1938:44, s. 290 
85 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Femte häftet, 2011, s. 108 
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överläggningen klargöra vilken vikt som kan lämnas vid den tilltalades 

tystnad.86  

 

4.5 Erkännandet i en summarisk process   

4.5.1 Strafföreläggande  

Godkännandet av ett strafföreläggande är en typ av erkännande vars materiella 

riktighet aldrig kontrolleras. 87  Strafföreläggande regleras i RB 48:4 och 

används vid handläggningen av enkla bagatellmål där påföljden är bötesstraff 

eller villkorlig dom, dock ej normerade böter.  

Åklagaren förelägger den misstänkte ett bötesstraff alternativt villkorlig 

dom. Förläggandet motsvarar stämning med tillägg av en förväntad, 

schablonmässig påföljd. Om den misstänkte erkänner gärningen och godkänner 

den påföljd åklagaren föreslagit leder brottet inte till åtal. Erkännandet måste 

vara reservationslöst och godkännandet omfatta även påföljden.88 

 

4.5.2 Ordningsbot  

Förfarandet vid föreläggande av ordningsbot liknar det vid strafföreläggande. 

Regleringen hittas i RB 48:1. Ordningsbot får föreläggas av polis och endast 

avse penningböter samt brott utvalda av riksåklagaren. Att den misstänkte 

erkänt gärningen är en förutsättning. Ordningsbot förläggs främst beträffande 

enklare trafikförseelser.89  

 

4.5.3 Straffprocessutredningen SOU 2013:17 

I straffprocessutredningen beskrivs ett förslag där mål om allmänt åtal för brott 

där den tilltalade erkänt gärningen ska avgöras förenklat utan 

huvudförhandling. En sådan bestämmelse skulle i så fall införas i kap. 45 i RB; 

om väckande av allmänt åtal, om förberedelse och om avgörande av mål utan 

huvudförhandling. Det skulle bli aktuellt vid fråga om brott som ger påföljd 

upp till sex månaders fängelse. Man vill ge den tilltalades inställning ökad 

                                                
86 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002, s. 216 f.  
87 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Femte häftet, 2011, s. 53 
88 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 107 f. 
89 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 110 
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betydelse.90  Genom tydligare partsställning vill man också ge den tilltalade ett 

vidare ansvar att vara delaktig i processen.91 

    Förslaget med förenklat förfarande vore ett avsteg från principerna om 

muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Utredningen har ansett att 

principerna fått minskad betydelse med tiden.92 Det som ska bestämma valet av 

förfarande, med eller utan huvudförhandling, ska vara om den tilltalade erkänt 

och godtagit förfarandet.93  

 Straffprocessutredningen vill utöka antal tillfällen då den tilltalade blir 

frågad om sin inställning genom att införa möjlighet att förelägga honom eller 

henne att inkomma med sin inställning. Föreläggandet ska ske efter 

förundersökningen och innan en eventuell huvudförhandling. Det följer av 

oskyldighetspresumtionen att om föreläggandet inte följs får det inte påverka 

processen genom exempelvis tredskodom eller sanktioner. Istället ska det få 

följden att målet sätts ut till huvudförhandling.  

Straffprocessutredningen gör bedömningen att domare inte självmant 

bör agera för att utredningen i skuldfrågan blir fullständig. Det är åklagarens 

ansvar att bevisa den tilltalades skuld. Det är då olämpligt att domare genom 

processledning vidtar åtgärder för att komplettera utredningen eftersom det inte 

går att förutse om resultatet kommer att vara till fördel eller nackdel för den 

tilltalade. Man vill istället att domare ska verka aktivt för att klarlägga 

parternas ståndpunkter och tillse att inget onödigt dras in i målet.94  

 

4.6 Erkännande i praxis  

4.6.1 NJA 1987 s. 33 

En ung man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för mord. Han hade utdelat ett 

flertal knivhugg i hjärtat på en vän, som avled. Händelsen föregicks av att de 

festande vännerna bråkat och den tilltalade jagat efter vännen ut på gatan. Han 

erkände gärningen men förnekade uppsåt. Det fanns ingen teknisk bevisning 

till stöd för mannens erkännande. Tingsrätten bedömde dock erkännandets 

bevisvärde som högt. De konstaterade att inga förhållanden framkommit som 

                                                
90 SOU 2013:17, s. 354 ff. 
91 SOU 2013:17, s. 185 
92 SOU 2013:17, s. 177 f.  
93 SOU 2013:17, s. 396 f. 
94 SOU 2013:17, s. 220 f. 
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tyder på att han skulle ha tagit på sig skulden för någon annans brottsliga 

gärning. Hans berättelse var övertygande på så sätt att han själv verkade anse 

sig ha begått brottet. Det hade tett sig som att han varit djupt ångerfull och 

oförstående inför det inträffade. Hans utsaga innehöll korrekta uppgifter om 

den avlidna vännens position på gatan och var knivhuggen träffat. Genom 

berättelsen vann den tilltalades erkännande stöd av utredningen i övrigt och 

han dömdes till fängelse för mord.  

Hovrätten ändrade domslutet avseende rubriceringen till dråp. Den 

tilltalade var, liksom offret, vid tidpunkten för brottet påverkad av alkohol och 

narkotika. HD konstaterar, efter att målet överklagats, att den tilltalade vid 

dödandet varit i ett tillstånd av besinningslöst raseri. HD fastställde hovrättens 

dom och hade inget att erinra mot tingsrättens bevisvärdering av den tilltalades 

erkännande.  
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5. FALSKA ERKÄNNANDEN 
En definition av ett falskt erkännande är ett detaljerat erkännande att ha begått 

en kriminell handling som personen faktiskt inte begått.95 I en rättssal bedöms 

huruvida ett uttalande anses utgöra ett erkännande genom tolkning. Domstolen 

måste bland annat ta ställning till om den tilltalade erkänner alla de i 

gärningsbeskrivningen åberopade momenten och se till att den tilltalade förstår 

vad ett erkännande innebär juridiskt. 96  Att avgöra om erkännandet är 

sanningsenligt blir för domstolen en del i den efterföljande bevisprövningen.  

Att oskyldiga erkänner inblandning i brott är inte ovanligt. Det är av 

naturliga skäl omöjligt att ta reda på exakt hur vanligt förekommande det 

faktiskt är. Många åtal där erkännanden tagits tillbaka i efterhand leder 

dessutom aldrig till rättegång.97 Forskare på området är dock överens om att de 

fall av falska erkännanden som uppdagas endast är toppen av ett isberg.98 I 

USA har The Innocence Project, som arbetar aktivt med att hjälpa oskyldigt 

dömda att få upprättelse, använt ny kriminalteknik, så som DNA, för att 

fastställa om fel person dömts för våldsbrott. Bland dem de hittills lyckats fria 

och rentvå har hela 25 % erkänt det brott de oskyldigt dömts för.99   

Oriktiga erkännanden kan avges av många olika anledningar. Den 

tilltalade kan till exempel vilja skydda den verkliga gärningsmannen eller ha 

missuppfattat åklagarens gärningspåstående. Det finns också de som av olika 

anledningar anser det bäst att erkänna och de som blir så påverkade av 

anklagelserna att de helt enkelt erkänner utan vidare reflektion.100 I samhällen 

med undermåliga sociala skyddsnät är det tänkbart att människor erkänner 

brott för att få tak över huvudet eller tillgång till sjuk- och tandvård.  

Falska erkännanden kan delas in i tre kategorier baserat på sättet varpå 

det avges. Man talar om frivilliga falska erkännanden, framtvingade 

medgörliga falska erkännanden och framtvingade internaliserade 

erkännanden.101  

 

                                                
95 Kassin, Saul M. m.fl., Psychology of confessions, s. 48 
96 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 117  
97 Kassin, Saul M. m.fl., Psychology of confessions, s. 48 
98 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 352 
99 http://www.innocenceproject.org/, 2013-10-25 
100 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 49 
101 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.) Bevis, 1997, s. 120 ff. 
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5.1 Frivilliga falska erkännanden  

Om någon erkänner utan att ha blivit utsatt från press utifrån kallas det för ett 

frivilligt falskt erkännande. Det kan vara fråga om någon som tar kontakt med 

polisen för att erkänna brott som står omskrivet i media eller brott som 

överhuvudtaget inte ägt rum. Personer som avger denna typ av erkännanden 

har ofta någon typ av psykisk sjukdom som gör att de inte kan skilja mellan 

fantasi och verklighet fullt ut. Skeenden som egentligen utspelat sig i tanken 

förefaller då vara verkliga.102  

Det får inte blandas ihop med erkännanden från människor som bär på 

så mycket skuld och skam att de använder rättsapparaten för att straffa sig 

själva.103 

 

5.1.1 Att skydda en verklig gärningsman 

I sammanhang där brott är en del av den sociala kulturen inom en avgränsad 

gemenskap riskerar den med lägst hierarki att utsättas för påtryckningar från de 

övriga att erkänna ett brott falskt. Ibland är situationen så genomtänkt att den 

person som beräknas få lägst straff tvingas ta på sig brottet.104 Ett exempel på 

sådan planering är när ungdomar tar på sig föräldrars brott för att de troligen 

kommer bli dömda till ungdomsvård, till skillnad från föräldrarna som skulle 

bli dömda till mångåriga fängelsestraff. Ett sådant fall är NJA 2011 s. 254 som 

presenteras nedan. Unga människor är särskilt benägna att avge frivilliga falska 

erkännanden för att skydda någon annan, särskilt i de fall då den som erkänner 

är under femton år och därmed inte straffmyndig.105  

 

5.1.2 Herostratiska erkännanden 

Erkännanden som grundar sig i ett patologiskt behov av att bli känd som 

förövare till grova brott kallas herostratiska erkännanden. De 130 

erkännandena beträffande mordet på Olof Palme är ett exempel på 

herostratiska erkännanden.106 Personer med antisocial personlighetsstörning, 

psykopatiska drag eller liknande störningar kan njuta av att väcka förfäran hos 

                                                
102 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 120 f. 
103 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 120 
104 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 120 
105 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 121 
106 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/130-personer-har-erkant-palmemord_5956567.svd, (2013-10-25) 
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andra. De får sitt narcissistiska bekräftelsebehov stillat genom att erkänna 

grova som de inte begått. I Sverige finns exemplet Thomas Quick, numera 

Sture Bergwall, som troligen erkänt fler mord än han faktiskt begått. Han har 

erkänt ett 30-tal mord och fällts för flera men slutligen friats från samtliga 

genom resning. I USA finns det exempel på de som falskeligen erkänt 

hundratals mord och därigenom lyckats få en enorm kändisstatus. 

Seriebrottslingar med psykopatiska drag tänker inte rationellt i den mening 

som gemene man gör. De kan ljuga obehindrat för att anpassa situationen efter 

de egna behoven. 107  När en sådan person erkänner nya brott inom en 

vårdinstitution kan det lätt ses som ett framsteg i deras rehabilitering. Det är 

möjligt att det snarare grundar sig i ett behov att återuppleva sina egna positiva 

känslor från händelsen.108 Dessa olika typer av frivilligt berättande om brott är 

inte enkelt särskiljbara.  

 

5.2 Framtvingade medgörliga falska erkännanden  

Framtvingade medgörliga falska erkännanden avges som ett försök att efter 

hand mildra en stressfylld situation. De kan vara ett resultat av en påtryckande 

förhörsledare och otillbörliga förhörsmetoder men även bero på personens egen 

bristande förmåga att hantera stress. Det finns de som upplever starkt obehag 

redan av ett lagenligt förhör och har svårt att vidhålla sin oskuld. De kan då 

erkänna för chansen att förhöret avslutas, att få gå, att förhörsledaren blir 

trevligare eller att obehaget upphör på annat sätt.109  

 Vissa personer med låg intelligens kan uppfatta att de hjälper utredarna 

genom att erkänna. Andra kan vara helt införstådda med konsekvenserna, men 

uppleva att fördelarna ändå överväger. Många är också av uppfattningen att 

sanningen om deras oskuld kommer att framkomma senare i utredningen 

oavsett hur de agerar.110   

Alkoholister som vid tillfället för förhör lider av abstinens befinner sig i 

en utsatt situation. Abstinens försämrar den kognitiva förmågan och ger ångest. 

Det finns därmed förhöjd risk att misstänkta som lider av alkoholabstinens 

                                                
107 Christianson, Sven Åke, I huvudet på en seriemördare, 2010, s. 86 
108 Christianson, Sven Åke, I huvudet på en seriemördare, 2010, s. 444 
109 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 121 
110 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 121 
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avger falska erkännanden. 111  Abstinens får också den effekten att den 

misstänkte prioriterar att bli frisläppt för att kunna avhjälpa sin abstinens. Det 

finns en risk att han eller hon erkänner utan att ha tänkt igenom vilka 

konsekvenser det får på lång sikt.  

Abstinens medför naturligtvis en förhöjd risk för falska erkännanden 

även beträffande narkotikamissbrukare. Narkomaner som vid förhörstillfället 

är påverkade av droger lider också en förhöjd risk att på irrationell grund 

erkänna brott falskt.112 Detsamma gäller personer som av annan anledning, till 

exempel klaustrofobi, vill undvika inlåsning till varje pris.113  

Personer som avger framtvingade medgörliga erkännanden återtar ofta 

sitt erkännande så snart den omedelbara pressen avtagit.114 Dessa erkännanden 

karakteriseras, liksom framtvingade internaliserade erkännanden, av att de ofta 

är obestämda och förvirrade.115 

 

5.3 Framtvingade internaliserade erkännanden  

Den som själv tror sig ha begått ett brott, eller inte är säker på sin egen oskuld, 

riskerar avge ett framtvingat internaliserat erkännande. Erkännandet kan bero 

på manipulerande förhörsmetoder där förhörsledaren upprepar sin egen 

övertygelse om den tilltalades skuld. Förhörsledaren kan också ge 

kompletterande förklaringar till varför den misstänkte inte minns brottet. Det 

förekommer att människor inte minns vad de gjorde under tiden för det 

aktuella brottet och tillslut godtar utredarens uppfattning. Detta kan inträffa i 

samband med att den misstänkte själv inte kan finna en mer logisk förklaring 

än att han eller hon faktiskt gjort sig skyldig till brottet men glömt 

händelsen.116  

 Hur misstankar om brott kan internaliseras är outforskat. Många 

misstänkta får successivt tillbaka de verkliga minnesbilderna en tid efter förhör 

och framhåller då sin oskuld. Andra får det inte. Det man kunnat visa är 

emellertid att förhörsmetoden har stor betydelse för internaliserande. Den 

karaktäriseras av att förhörsledaren upprepar sin egen övertygelse om den 
                                                
111 Gudjonsson, Gisli H, The Psychology of Interrogations and Confessions, 2003, s. 430 f.  
112 Gudjonsson, Gisli H., The Psychology of Interrogations and Confessions, 2003, s. 432 
113 Lindow, Sofia, Häktningspåfrestningar, falska erkännanden och bevisvärdering, 2009, s. 15, s. 5 
114 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 121 
115 Lindow, Sofia, Häktningspåfrestningar, falska erkännanden och bevisvärdering, 2009, s. 11 
116 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 121 
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misstänktes skuld. Förhören är långa och känslosamma och den misstänkte 

isoleras. Förhörsledaren kan också försöka väcka rädsla hos förhörspersonen 

genom att poängtera riskerna med att förneka mot övertygande bevisning.117   

Känsliga personer med låg självkänsla eller personer med stort 

förtroende för auktoriteter tenderar i högre grad än andra att avge denna typ av 

erkännande. Personer med förhöjd suggestibilitet är också överrepresenterade. 

Begreppet suggestibel beskrivs nedan i avsnitt 6.1.2.  

Ungdomar är extra utsatta i ovan beskrivna påfrestande 

förhörssituationer. De är mindre medvetna om sina egna rättigheter, har respekt 

för auktoritära vuxna och rättsväsendet. De kan också ha lägre självkänsla och 

vissa fall lägre intelligens.  Detta medför sammantaget att unga avger 

framtvingade internaliserade erkännanden oftare än vuxna.118  

  

5.3.1 En berättelse om internalisering 

Ett omdiskuterat svenskt fall är när Tommie Karims flickvän knivmördades i 

parets gemensamma lägenhet i mars 2005. Han misstänktes för brottet och 

häktades. Frihetsberövandet varade i sju månader varvid han utsattes för långa 

och påfrestande förhör. Till följd av häktningen separerades Tommie Karim 

också från sitt nyfödda barn. Via bandinspelning kan man i efterhand höra hur 

förhörsledaren uttryckligen och aggressivt uppmanar Tommie Karim att 

erkänna. Man bearbetade honom bland annat genom att visa och kommentera 

bilder på hans mördade sambo. I efterhand berättar han att han efter några 

veckors förhörs började tvivla på sina egna minnen. Han blev förvirrad, trodde 

att han var sjuk och att det faktiskt var han som hade mördat flickvännen. En 

fosterbror till flickvännen visade sig vara den verklige mördaren och dömdes 

sedan för brottet.119 Tommie Karims berättelse visar hur det kan gå till när 

minnet hos en misstänkt påverkas och han eller hon till slut tror sig ha begått 

brottet och avger ett framtvingat internaliserat erkännande.  

 

                                                
117 Forssman, Fredrik  i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 122 
118 Lindow, Sofia, Häktningspåfrestningar, falska erkännanden och bevisvärdering, 2009, s. 15, s. 5 
119 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 352 
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5.4 Falska erkännanden i praxis  

När falska erkännanden studeras utifrån ett juridiskt perspektiv genom rättsfall 

ligger det i sakens natur att underlaget är litet. Det är också troligt att falska 

erkännanden som avges under förundersökning för att sedan återtas resulterar i 

att åtal aldrig väcks. Det finns dock några exempel på falska erkännanden i 

rättspraxis.  

 

5.4.1 NJA 1995 s. 187 

Seppo erkände narkotikabrott i tingsrätten, vilket han sedermera dömdes för. 

Han överklagade påföljdsdelen till hovrätten och angav därefter, efter 

fullföljdstidens slut, att hans erkännande varit felaktigt. Hans två 

medbrottslingar överklagade domen i sin helhet. I prövningen av åtalet mot 

dem konstaterades att Seppos berättelse, som förändrats till fördel för 

medbrottslingarna, inte kunde anses ha ett lägre bevisvärde än hans utsaga i 

underinstansen. Medbrottslingarna friades därför av hovrätten. HD tog 

sedermera ställning till om hovrätten haft att pröva både påföljdsfrågan, som 

överklagats inom rätt tid, och skuldfrågan beträffande Seppo.  

Då en dom överklagats endast i fråga om påföljdsdelen får hovrätten 

pröva skuldfrågan om ett så kallat genombrottsrekvisit är tillämpligt. Ett 

genombrottsrekvisit är ett sådant förhållande i ansvarsdelen som skulle kunna 

utgöra grund för resning. Även i sådana fall där en dom väsentligen grundats 

på någons erkännande är ett återtagande av detsamma inte skäl nog att bevilja 

resning. HD beaktade dock att Seppos nya utsaga givits betydelse i 

bevisvärderingen gentemot medbrottslingarna samt att han dömts i tingsrätten 

uteslutande på grund av sitt erkännande. Seppo angav en trovärdig förklaring 

till återtagandet. Han hade velat hämnas på sina medbrottslingar och det var 

därför han påstod att han inhandlat narkotika av dem i högre omfattning än han 

verkligen gjort. Dessutom förklarade han att han befunnit sig i ett tillstånd av 

psykisk insufficiens. Han hävdade med andra ord psykiskt nedsatt förmåga 

eller otillräcklighet.120  

 

                                                
120 NJA 1995 s. 187  
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5.4.2 NJA 2011 s. 254 

Den 26 april 2006 dömde Kalmar tingsrätt den afghanska medborgaren 

Abdulmajid, då 18 år, till sluten ungdomsvård i fyra år för mord på Abbas. 

Åtalen mot hans föräldrar gällande mord, alternativt anstiftan till mord, 

ogillades. Abdulmajid erkände grov misshandel och vållande till annans död. 

Föräldrarna förnekade åklagarens gärningspåståenden och bekräftade sonens 

berättelse.   

Bakgrunden till mordet var att dottern i familjen hade inlett ett 

förhållande med Abbas emot föräldrarnas vilja. En sakkunnig beträffande 

hederskultur berättade i tingsrätten om hur sådan fungerar och mycket av 

omständigheterna i målet överensstämde med utlåtandet.  

Tingsrättens lade stor vikt vid Abdulmajids erkännande i sin 

bedömning. Man fann det klarlagt att han tilldelat Abbas det våld som 

berövade Abbas livet. För att klarlägga huruvida föräldrarna varit delaktiga 

togs uttrycklig utgångspunkt i Abdulmajids erkännande. Tingsrätten 

identifierade emellertid en mängd förhållanden, bland annat fynd från 

brottsplatsen, som tydde på att fler än Abdulmajid varit delaktiga. Hans 

berättelse framstod som inkorrekt i jämförelse med rättsläkarens utlåtande. 

Flera fynd på brottsplatsen uppfattades också av tingsrätten så som medvetet 

kvarlämnade för att förmedla intryck av Abdulmajid som ensam gärningsman.  

Tingsrätten tillmätte inte Abdulmajids berättelse sådan tilltro att den 

fullt ut kunde läggas till grund för åtalets bifallande. Den ansåg det emellertid 

inte styrkt att föräldrarna medverkat. Eftersom Abdulmajid var 17 år vid den 

brottsliga gärningen dömdes han till sluten ungdomsvård och därefter 

utvisning. Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom. Abdulmajid tog inför 

utvisningen tillbaka sitt erkännande och Högsta domstolen beslutade den 6 maj 

2011 att bevilja resning av hovrättens dom, dels till men för föräldrarna och 

dels till förmån för Abdulmajid.  

I hovrätten efter resning berättar Abdulmajid att han varit lite delaktig i 

mordet och vid händelsen inte kunnat förmå sig att utföra de våldsgärningar 

föräldrarna bett honom om. Föräldrarna hade övertalat honom att erkänna 

brottet för polisen med förevändningen att de inte skulle kunna ta hand om 

hans yngre syskon annars.  
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Frågan om vilken betydelse Abdulmajids återtagande av erkännandet 

ska tillmätas är central i hovrättens bedömning. Rätten konstaterar att det 

faktum att utsagan är ändrad till hans fördel samtidigt som han står inför ett 

livstids utvisningsbeslut gör att den måste bedömas med stor försiktighet. Viss 

styrka får utsagans trovärdighet ändå av att den innebär ett utpekande av de 

egna föräldrarna, något som är förenat med stora personliga risker. De 

bevisuppgifter som i och för sig knutit Abdulmajid till gärningen kan ha 

uppkommit på det alternativa sätt som han angett. Abdulmajids ändrade utsaga 

har stöd i övrig bevisning. Vittnesutsagorna i målet får sådant värde att de 

bevisar att brottet begåtts som ett led i en hederskultur. Med beaktande av detta 

anser hovrätten att Abdulmajids senare berättelse är mer trovärdig än den 

tidigare.  

Föräldrarna dömdes i hovrätten för mord till tio års fängelse vardera 

samt utvisning. Abdulmajids dom ändrades till sluten ungdomsvård i ett år och 

fyra månader. Med grund framför allt i att han vid domen hade ett spädbarn i 

Sverige, vilket enligt egen utsago var den huvudsakliga anledningen till 

resningsansökan, ändrades hovrättens tidigare dom till att Abdulmajid inte 

utvisades.  

 

5.5 Central Park Jogger Case  

Ett på senare tid omskrivet fall av falska erkännanden i USA har kommit att 

kallas Central Park Jogger Case. Händelsen utspelade sig år 1989 i Central 

Park i New York, USA. En grupp tonårspojkar från förorten befann sig en 

kväll i parken. Vissa av dem begick brott som ett led i ett allmänt härjande i 

parken. De misshandlade bland annat en manlig joggare och kastade sten på 

bilar. Ett par av pojkarna arresterades på kvällen och tillbringade natten i 

häktet. Runt ettiden på natten hittade förbipasserande en svårt misshandlad 

kvinnlig joggare i Central Park. Hon var näst intill ihjälslagen, hade blivit 

våldtagen och till synes lämnad vid sidan av gångvägen för att dö. I arbetet 

med att hitta förövaren lade polisen mycket energi på de redan häktade 

pojkarna och häktade även tre av deras vänner som varit med i parken.  

Förhören med pojkarna var hårda och förhörsledarna verkar, har det 

visat sig i efterhand, ha ljugit för var och en om vad de övriga pojkarna uppgett 

och erkänt. Några av förhören pågick i över tolv timmar i streck. Slutligen 
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erkände fyra av fem pojkar delaktighet i den grova våldtäkten och deras 

berättelser spelades in på band. I efterhand uppger de att anledningen till att de 

erkände var att de ville komma hem. De var under intryck av att det enda sätt 

varpå de skulle bli släppta från häktet var att de höll med polisen, som påstod 

deras skuld. De fem tonårspojkarna blev dömda till långa fängelsestraff. Den 

sista av dem avtjänade fortfarande sitt straff då en känd serievåldtäktsman och 

mördare vid namn Matias Reyes tog på sig skulden år 2002. Övriga 

bevisuppgifter, så som DNA från sperma funnen vid brottsplatsen, bekräftar 

Reyes inblandning i brottet.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                
121 Dokumentären The Central Park Five, Burns K. m.fl., 2012 
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6. BETEENDEVETENSKAPLIG FORSKNING OM ERKÄNNANDEN 

Det finns relativt lite skrivet om falska erkännanden i rättsvetenskaplig doktrin. 

Inom psykologisk forskning är det emellertid ett väl utforskat område. 

Psykologi är en typ av beteendevetenskap genom vilket falska erkännanden 

kan studeras från olika perspektiv. I denna framställning presenteras 

påverkansfaktorer under rättsprocessen samt hur ett falskt erkännande ter sig 

kliniskt. Därefter beskrivs beteendevetenskaplig forskning om bevisvärdering 

av erkännanden i domstol.  

Ett erkännande kan omfatta en hel gärningsbeskrivning eller delar av 

den. Skillnaden i definition påverkar hur resultaten från beteendevetenskaplig 

forskning ska tolkas.   

 

6.1 Psykologiska konsekvenser av häktning 

6.1.1 Sensorisk deprivation  

I det psykologiska begreppet sensorisk deprivation innefattas begränsning av 

yttre stimuli, social isolering och autonomiförlust. För en häktad person råder 

dålig möjlighet att bibehålla kontakt med familj, vänner och tidigare 

arbetsplats. Ensamheten och känslan av saknad kan försämra den häktades 

högre mentala funktioner och orsaka ångest. Tillståndet har även den effekten 

att personen riskerar att bli passiv och visa ointresse för sin egen situation, bli 

apatisk, ångestfull och slö. Sensorisk deprivation kan leda till förhöjd 

suggestibilitet.122  

 

6.1.2 Suggestibilitet  

Isoleringen i häkte medför förutom ensamhet och depressiva känslor också 

sömnbesvär. Att vara trött och socialt isolerad under en längre period påverkar 

människans förmåga att tänka logiskt och att fatta beslut.123 Någon som är 

häktad tillåts inte heller fatta några som helst beslut av betydelse för den egna 

personen och förlorar därmed sin autonomi. Tillståndet gör personen mer 

påverkningsbar av bland annat ledande frågor och aggressiva förhörsmetoder. 

                                                
122 Lindow, Sofia, Häktningspåfrestningar, falska erkännanden och bevisvärdering, 2009, s. 2 
123 Kassin, Saul M.. m. fl., Psychology of confessions, 2004, s. 53 
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Det kallas att personen blir suggestibel. 124  Suggestibla personer är 

överrepresenterade bland de som erkänner brott de inte begått.125  En av 

orsakerna till detta är att sömnbristen kan medföra en ökad benägenhet att ge 

efter för pressande förhörstekniker.126 

 

6.1.3 Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner 

Kriminalvårdens egen studie från 2009 visar att häktning med restriktioner 

utgör en risk för psykisk ohälsa. Mötet med häktet tros generellt inleda en 

krisreaktion hos den häktade. Restriktionerna, som allmänt sett blir mindre 

omfattande ju längre någon kvarblir i häkte, innebär att krisreaktionen 

omvandlas till mer bestående psykisk ohälsa.  

Det kan vara vanskligt att behandla psykisk ohälsa inne på häktet. Det 

är omöjligt att avgöra hur länge den häktade kommer vara kvar varför 

behandling riskerar avbrytas hastigt och med risk för försämrad psykisk hälsa 

och till och med suicid som följd.  

Studien visade att intagnas psykiska hälsa förbättrades då 

restriktionerna togs bort och övergick i häktning utan restriktioner. Det gällde 

generellt för alla undersökta grupper. Kvinnor uppvisade sämre psykisk hälsa 

än männen i början av sin häktningstid, men bättre än män i slutet. Personer 

som tidigare stått i kontakt med psykiatrisk vård uppvisade sämre psykisk hälsa 

än andra. Först efter i genomsnitt sexton veckor som häktade var deras hälsa på 

samma nivå som andras. Detsamma gällde för missbrukare, som lider av 

avgiftningen den första tiden.   

Att ohälsan sjunker med tiden tycks bero på att hjälp att hantera 

situationen i häktet ges den som ber om den. Kvinnor tycks göra det i högre 

utsträckning än män. Även de som har särskilda behov, så som missbrukare 

eller lidande av psykisk ohälsa sedan tidigare, ges hjälp på häktet. Män som 

inte har missbruksproblem eller psykisk ohälsa sedan innan mår därmed 

jämförelsevis bra till en början, men mår heller inte bättre med tiden.127 

      I studien framgick tre faktorer som särskilt betydande för de intagnas 

psykiska ohälsa. Det var passiviteten i att inte kunna organisera sin egen tid, 

                                                
124 Lindow, Sofia, Häktningspåfrestningar, falska erkännanden och bevisvärdering, 2009, s. 2 
125 Kassin, Saul M. m. fl., Psychology of confessions, 2004, s. 53 
126 Gudjonsson, Gisli, The psychology of interrogations and confessions, 2003, s. 31 
127 Gudjonsson, Gisli H., The psychology of interrogations and confessions, 2003, s. 20 ff. 
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ovissheten om när restriktionerna skulle upphöra och vanmakten i att inte 

kunna stödja sin familj.128  

 

6.2 Förhörssituationens betydelse för erkännandet 

Beteendevetenskaplig forskning visar att ju starkare bevisning som finns mot 

en misstänkt, desto större är sannolikheten att denne erkänner.129 Mycket tyder 

på att misstänkta i regel bestämmer sig för att erkänna eller förneka brott redan 

innan ett planerat förhör. 

Under ett förhör kan olika typer av erkännanden avges. Om förhöret 

inte spelas in blir bevisvärderingen hänförd till den enskilde förhörsledarens 

uppfattning om hur erkännandet framkom. Det händer att förhörsledare 

uppfattar ett muntligt erkännande som den misstänkte sedan inte vill kännas 

vid. Det kan i efterhand te sig som att den misstänkte återtagit ett erkännande, 

trots att han eller hon inte upplever sig ha erkänt.130  

Manualer om hur tillförlitlighet ska bedömas under förhör baseras 

delvis på missuppfattningar om vad som kännetecknar en lögnare. Studier visar 

att poliser som arbetar utifrån den mest spridda manualen, Reid-tekniken, 

faktiskt är sämre på att bedöma tillförlitlighet än poliser som inte fått någon 

träning alls.131  Psykologiprofessor Gisli Gudjonsson har poängterat att Reid-

tekniken inte fått några evidensbaserade resultat över huvud taget.132  

Det finns mycket forskning om förhörssituationens betydelse för 

avgivande av erkännanden. Gemensamt för den kan sägas vara att förhör bör 

ses som ett samtal eller en intervju, snarare än en utfrågning.  

 

6.2.1 Risker med skuldpresumtion  

Trots att poliser överlag skattar sin förmåga att skilja sanning från lögn så är de 

överlag inte bättre än gemene man och ofta inte bättre än slumpen. 133  

Forskning har visat att förhörsledare som förutsätter den misstänktes 

skuld anför en mer aggressiv metod och ställer skuldpresumerande frågor. 

Betydligt fler misstänkta kommer framstå som skyldiga efter ett sådant förhör 
                                                
128 Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner, 2007, s. 23 
129 Gudjonsson, Gisli, The psychology of interrogations and confessions, 2003, s. 31 
130 Gudjonsson, Gisli, The psychology of interrogations and confessions, 2003, s. 134 f. 
131 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 305 
132 Gudjonsson, Gisli, The psychology of interrogations and confessions, 2003, s. 133 
133 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 184 
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än om förhörsledaren förhåller sig neutral.134 Förhören kommer dessutom 

genomföras aggressivare i de fall då den misstänkte faktiskt är oskyldig. 

Forskning har också visat att kontrollgrupper som tagit del av förhör på band 

varit mer korrekta i sin bedömning än förhörsledarna själva.135  

Poliser har inte visat en förbättrad förmåga att upptäcka falska 

erkännanden efter övning. Forskning tyder på att polisers förutbestämda fokus 

på den misstänktes skuld förhindrar dem att utvecklas på detta område.136    

 

6.2.2 Utredande intervjuer 

Sedan 1984 finns det i England regler om hur förhör ska hållas och att de ska 

spelas in på band. Förhörsmetoderna var innan dess konfrontativa och starkt 

inriktade mot att få den misstänkte att erkänna sig skyldig till brott. Vid den nu 

praktiserade metoden är fokus istället att få den misstänkte att berätta 

sanningen. Detta mål nås bättre, har undersökningar visat, genom att 

förhörsledaren är lugn och saklig samt visar uppmärksamhet och respekt mot 

den misstänkte. Det är också viktigt att han eller hon är kommunikativ och har 

tålamod att låta bli att avbryta med förtydligande frågor. De sämsta 

förhörsledarna har visat sig vara de som är aggressiva, hårda och oförmögna att 

se sina egna misstag i efterhand.137    

 

6.2.3 Förhör med psykiskt störda gärningsmän  

Förhör med människor som har någon typ av personlighetsstörning kan vara 

särskilt problematiska. Med personlighetsstörning avses en djupt rotad, 

långvarig beteendestörning i hur någon uppfattar sig själv och sin 

omgivning.138 Det finns ett tiotal relativt vanliga personlighetsstörningar.139  

För att kommunikationen med en personlighetsstörd individ ska 

fungera vid en förhörssituation måste den som håller i förhöret vara noga 

                                                
134 23 % fler framstod för förhörsledaren som skyldig i en undersökning av Kassin m. fl., se not 125 
135 Kassin, Saul m. fl., Behavioral Confirmation in the Interrogation Room: On the Dangers of 
Presuming Guilt, 2003, s. 199 f 
136 Kassin, Saul M. m.fl., ”I´d know a False Confession if I Saw One”, 2005 s. 222 
137 Christianson, Sven-Åke m. fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, s. 234 
138 Christianson, Sven-Åke m. fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, s. 205 
139 Christianson, Sven-Åke m. fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, s. 213  
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förberedd och införstådd med hur just den aktuella störningen kan te sig. Det är 

också viktigt att veta i vilket skede det kan vara lönt att ta hjälp av experter.140  

Psykiskt störda gärningsmän har ofta ett berättarbehov som visar sig 

genom kontaktsökande. De har parallellt med detta ett behov av att skydda sig 

mot det inträffade. De konstruerar om sina berättelser av verkligheten på ett 

sätt så att det innebär mindre smärta för dem själva.141  Det kan därför vara 

mycket svårt att veta när en psykiskt störd gärningsman ljuger och inte.   

 

6.2.4 Förhör med barn och unga 

Barn och ungdomar har i studier visat sig ha lättare än vuxna att beskriva 

händelser utifrån sin fantasi när de egna minnena inte räcker till.142 De faller 

lättare för påtryckning och ledande frågor än vuxna och påverkas mer av 

negativ återkoppling från auktoritära personer. De har dessutom sämre 

kunskaper om sina egna rättigheter, exempelvis beträffande sin rätt till biträde 

av advokat. Förhör med unga kräver således särskild försiktighet.  

 Falska erkännanden är vanligare bland ungdomar än vuxna. Det finns 

forskning som tyder på att åldern har exponentiell betydelse. Äldre tonåringar 

erkänner troligen falskt i mindre utsträckning än yngre tonåringar.143  

 

6.3 Om lögn  

Människans tillvaro är till stor del uppbyggd på kommunikation. Kanske är det 

därför som lögner fascinerat forskare i århundraden. Falska erkännanden 

förutsätter dels att någon har förmåga att ljuga och dels att andra är oförmögna 

att avslöja lögnen. Genom historien har det gjorts otaliga försök att hitta 

metoder för att hjälpa oss avslöja lögn. Mycket av forskningen har varit ämnad 

att användas i rättsliga sammanhang. Tyvärr finns det relativt få stabila 

resultat.144 Nedan följer en redogörelse för beteendevetenskaplig forskning om 

lögn.  

 

                                                
140 Christianson, Sven-Åke m. fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, s. 203 
141 Christianson, Sven-Åke m.fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, s. 207 
142 Kassin, Saul M. m. fl., Psychology of confessions, 2004, s. 52 f. 
143 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 131 f. 
144 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 379 
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6.3.1 Uppfattning om vad som kännetecknar lögnare 

Människor har generellt en stereotyp och felaktig uppfattning om vad som 

kännetecknar en lögnare. Den vanligaste uppfattningen är att en lögnare 

undviker att möta sin samtalspartners blick. De ska också röra på sig mer, till 

exempel ändra ställning och klia sig. En annan vanlig uppfattning är att lögnare 

ler mer än sanningssägare, att de stakar sig och tar fler pauser.145   

Antagandet att lögnare beter sig på ett stereotypt sätt kan komma från 

att människor utgår från hur de själva tror att de beter sig när de ljuger. Faktum 

är dock att människor beter sig betydligt mindre stereotypt när de ljuger, än 

vad de själva tror.146  

Svenska poliser och kriminalvårdare har i allmänhet samma felaktiga 

uppfattning som gemene man. Åklagare och domare har en något mer 

nyanserad, men likväl felaktig, uppfattning.147  

 

6.3.2 Moderna tekniker 

I modern tid har man bland annat försökt använda sig av värmekameror och 

analys av hur en person tittar för att avslöja lögner.148 Inom ämnet röstfonetik 

har lögndetektorer också används flitigt. Det finns detta till trots inget 

vetenskapligt stöd för att sådana skulle fungera. Vissa lögndetektorer visar 

samband mellan den talandes röst och dennes stressnivå, men mätningen säger 

ingenting om uttalandets sanningshalt. Snarare har åtskilliga studier visat att 

tillförlitligheten av dessa moderna tekniker ligger på samma nivå som 

slumpen.149  

 

6.3.3 Små skillnader mellan sanning och lögn  

Skillnaderna mellan sanningssägare och lögnare är signifikanta, men små. 

Några objektiva ledtrådar i fråga om icke-verbalt beteende kan konstateras.150  

En person som ljuger får större pupiller, ljusare och mer spänt röstläge, 

sammanpressade läppar och höjd haka. Ansiktsuttrycket kan uppfattas som 

otrevligare. Andra kan också uppfatta motstridigheter i uttrycket, till exempel 
                                                
145 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 305 
146 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 194 
147 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004 s. 305 
148 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 379  
149 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 336 f.  
150 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 308 
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att personen ser rädd ut men berättar att den känner sig lugn. Lögnaren låter 

mindre involverad i sin egen berättelse och tenderar att repetera enstaka ord 

eller fraser.151  

Det är endast fråga om gradskillnader i beteendet mellan 

sanningssägare och lögnare och individuella olikheter är betydande. Det är 

därför inte möjligt att identifiera en lögn endast på grund av att en utsaga 

uppfyller ovanstående kriterier.152  

 

6.3.4 Lögner om brott 

Undersökningar har genomförts särskilt för att utröna om lögner angående 

överträdelse av en lag följer samma mönster som beskrivits ovan. Man har 

genom laboratorieexperiment upptäckt att den som ljuger om lagöverträdelse 

pratar fortare, gör färre ben- och fotrörelser, blinkar oftare, uppfattas som mer 

nervös och plockar mindre på kläder, hår och saker runtomkring sig. Resultaten 

har visat sig stämma överens med analysresultat av videoinspelningar av 

polisförhör med personer som man i efterhand kunnat konstatera har ljugit.153   

 

6.3.5 De verkliga lögnexperterna  

I svensk forskning har man identifierat kriminella som den grupp som har en 

mindre stereotyp och mer korrekt uppfattning om vad som kännetecknar en 

lögnare.154  För att lyckas i den kriminella världen är det en fördel att lära sig 

ljuga och avslöja lögn. Kriminella får ständig feedback på vilken typ av lögn 

som andra uppfattar som trovärdig och vilka utsagor de själva inte borde ha 

trott på. Feedbacken är något som skiljer dem från yrkesverksamma jurister 

och kanske nyckeln till att de är duktiga på lögner. Domstolen får sällan facit 

till sina egna bedömningar och kan därför inte lära sig av sin egen erfarenhet. 

De missuppfattningar som domare har blir sällan falsifierade och de riskerar att 

överföras till nya domare.155  

 

                                                
151 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 295 
152 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 307 
153 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 298 
154 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 301 f. 
155 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 306  
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6.5 Bevisvärdering av utsagor 

6.5.1 HD:s praxis beträffande bevisvärdering av utsagor  

HD har i praxis fastställt vilka kriterier utsagor bör bevisvärderas utifrån och 

vad som torde karakterisera en sann respektive en falsk utsaga. Nedan följer en 

genomgång av dessa erfarenhetssatser och ett klargörande huruvida de har 

vetenskapligt stöd från beteendevetenskaplig forskning.156  

 

6.5.1.1 Längd och sammanhang  

En lång, klar och sammanhängande berättelse talar enligt HD för en utsagas 

verklighetsförankring. Längd och klarhet finns det starkt vetenskapligt stöd för. 

Sammanhangskriteriet är däremot tvetydigt. HD har inte preciserat vad det 

innebär men om logisk struktur och följdriktighet avses har även denna del 

vetenskapligt stöd.157   

 

6.5.1.2 Detaljrikedom  

En detaljerad utsaga talar enligt HD för sanningsenlighet. Det är detaljernas 

kvalitet snarare än antal som är av betydelse. Enligt beteendevetenskaplig 

forskning är det dock antalet detaljer som är av betydelse, inte hur koncisa de 

är. Kriteriet bör tillämpas med försiktighet då längre utsagor ofta innehåller fler 

detaljer än korta. Resultatet från vissa undersökningar visar att om man 

korrigerar för längd är de sanningsenliga utsagorna inte mer detaljrika än 

lögnerna. Detaljernas art har viss betydelse. Sanningsenliga berättelser 

innehåller fler beskrivningar av perceptuell och rums- och tidsbaserad 

information.158  

 

6.5.1.3 Konstans 

En utsaga som avges på olika sätt vid olika tillfällen är enligt HD mindre 

trovärdig. Detta kriterium är det mest åberopade då det finns flera utsagor att 

tillgå. Minnespsykologisk forskning bekräftar att centrala detaljer bör vara 

konstanta. Konstanskriteriet tillämpas emellertid på ett mekaniskt sätt utan 
                                                
156 Genomgången följer Lena Schelins presentation av erfarenhetssatserna i hennes doktorsavhandlingen 
Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 185-209 
157 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 185 
158 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 187 
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hänsyn tagen till situationella faktorer. Om utsagans variation står i 

överensstämmelse med förändrade omständigheter vid uppkomsten bör den 

inte tillmätas negativ betydelse vid bevisvärderingen.159 

  

6.5.1.4 Svårförklarliga punkter  

HD har i praxis givit uttryck för att en utsaga som inte innehåller några 

svårförklarliga punkter, eller punkter som ger anledning att tvivla på 

uppgifterna, äger högre trovärdighet. För detta finns det inget vetenskapligt 

stöd. Det stämmer dock att en lögn oftare uppfattas som mindre rimlig och att 

den framställs på ett mindre övertygande sätt. Om en rimlig förklaring till 

svårförklarliga punkter i en utsaga kan ges bör det inte få påverka 

bedömningen i negativ riktning.160  

6.5.1.5 Sättet varpå utsagan avgivits 

HD:s praxis klargör att det är av betydelse att utsagan avgetts på ett sätt som 

ger ett trovärdigt intryck. Ansiktsuttryck och mimik ska observeras. 

Beteendevetenskaplig forskning visar dock att människor generellt sätt 

övervärderar betydelsen av icke-verbala uttryck. Det finns inget stöd för att 

ögonrörelser, leenden, skratt, blinkningar, nervöst uppträdande, större 

kroppsrörelser eller överkontrollerat kroppsspråk kan läggas till grund för en 

säkrare bedömning. Däremot är en sanningssägare mer samarbetsvillig och 

engagerad i sin berättelse.161  

6.5.1.6 Smittoeffekten 

Det faktum att en berättelse är belagd med en felaktig uppgift eller i vissa delar 

är motsägelsefull leder enligt HD:s praxis till att tillförlitligheten i hela utsagan 

påverkas negativt. För detta finns det inte något vetenskapligt stöd.162 

6.5.1.7 Extern konstans  

HD utgår ifrån att en utsaga är mer sanningsenlig om den får stöd i övrig 

bevisning, något det finns stöd för i forskning om hur lögner bäst avslöjas.163 

                                                
159 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s.188 f. 
160 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 191 f. 
161 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 192 
162 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 205 
163 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 207 
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6.5.1.8 Reaktioner 

Särskilt beträffande målsägandes utsaga förväntas reaktioner som bekräftelse 

på ett obehagligt händelseförlopp. Forskning på området visar visserligen att 

reaktioner kan fungera som positiva hjälpfakta, men att avsaknaden av 

desamma inte kan påverka värdet av utsagan i negativ riktning. För att använda 

denna erfarenhetssats måste det visas att en särskild reaktion kan förväntas.164  

 

6.5.2 Berättelser i målet mot Alexandramannen 

Åklagare Ulrika Rogland och psykologiprofessor Sven-Åke Christianson har i 

en bok om målet mot den så kallade Alexandramannen beskrivit hur 

individuellt de unga målsägandena reagerade under sina vittnesmål inför rätten. 

De unga flickorna vittnade om övergrepp som de utsatts för av en man som 

sedermera dömdes för bland annat våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av 

underårig.  

Rogland och Christianson konstaterar att målsägandenas trovärdighet 

var omöjlig att bedöma utifrån deras icke-verbala beteende inför rätten 

eftersom de var så olika. Några av flickorna grät, var upprörda eller arga under 

tiden de berättade. Andra var fåordiga, hade svårt att berätta och ville inte svara 

på försvarsadvokaternas frågor. En flicka stammade för första gången i sitt liv 

under förhöret. Ett par av de yngsta målsägandena visade istället inga känslor 

alls under förhöret och en flicka lät till och med glad och lycklig när hon 

berättade om övergreppen.165 Beskrivningen av målsägandeförhören visar att 

människor reagerar väldigt olika vid berättande om traumatiska upplevelser 

inför rätten. Detta gäller även inom en till synes homogen grupp, i detta fall 

unga flickor.  

 

6.6 Strukturerad metod för bevisvärdering 

Om en strukturerad bevisprövning består av en tillförlitlig metod, där alla 

tillämpade erfarenhetssatser är vetenskapligt säkerställda, torde det leda till en 

bättre bedömning av utsagor. Vetenskapligheten leder också till att det 

beslutsunderlag på vilket rätten ska grunda sin dom blir mer robust.166  

                                                
164 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 208 
165 Christianson, Sven Åke & Rogland, Ulrika, Jag kände mig speciell -Grooming på internet, 2013, s. 92 
166 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 184 
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Det finns ett par metoder för utsagebedömning som fått genomslag 

internationellt och vars användning lett till ett ökat antal korrekta avgöranden. 

De består av åtta respektive nitton kriterier att mäta en utsaga mot. Studier på 

metoderna visar att antal korrekt avgöranden ökar från strax över slumpnivå till 

cirka 70 %. Trots en betydande skillnad i antal kriterier som används i 

bedömningen ligger tillförlitligheten från metoderna på samma nivå. Det kan 

därför tänkas att det är kvaliteten i kriterierna som är väsentliga. Det viktiga är 

således att de erfarenhetssatser som används är vetenskapligt säkerställda.  

Domaren har ingen formell kompetens i utsageanalys och bör därför 

endast se metoden som ett hjälpverktyg.167 Experter inom utsageanalys hävdar 

att det krävs kurser i vittnespsykologi inom ramen för doktorsutbildning på 

universitet för att kunna göra tillförlitliga utsagevärderingar.168 Man har dock 

kunnat visa att vid tillämpningen av strukturerade metoder ger träning en 

förstärkt effekt på förmågan att göra korrekta bedömningar.169 

 

6.7 Psykologiskt sakkunniga  

Rättspsykologins användning i domstolarna präglades under 1990-talet av en 

debatt om rättssäkerhet. Ett framfört argument var att domare inte är 

kompetenta nog att avgöra mål där ord står mot ord. För att inte riskera att de 

använder sig av feltolkade erfarenhetssatser i sina avgöranden behövs 

sakkunniga psykologer. De skulle garantera att domstolen får relevant kunskap 

för att använda psykologiska erfarenhetssatser i sin bevisvärdering.170  

Risken med användandet av psykologiskt sakkunniga är att rätten tar 

den sakkunniges uttalande för sant och överlåter bevisvärderingen åt honom 

eller henne. För att undvika detta ska den sakkunnige uttala sig endast i 

generella termer och bara beträffande frekvensen i en viss population, inte om 

det enskilda fallet. Rätten måste däremot rikta sin uppmärksamhet mot det 

aktuella målets säregenskaper i förhållande till det generella.171  

  HD framhöll i domskälen i NJA 1992 s. 446 att psykologin inte är en 

exakt vetenskap och att det föreligger risk för att den sakkunnige identifierar 

                                                
167 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 184 
168 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 184 not 89 
169 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 184  
170 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 77 
171 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 444 
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sig med någon av parterna och att detta påverkar utlåtandet. Det är därför 

viktigt att domstolen själv utser en opartisk expert.172  

 En sakkunnigs uppdrag kan vara att tillföra rätten kunskap från 

psykologisk forskning för att bredda deras beslutsunderlag eller att utföra en 

utsageanalys för att hjälpa rätten avgöra tillförlitlighet. I praktiken har 

uppdragets bristfälliga utformning inneburit problem. Det har förekommit att 

sakkunniga värderat även annan bevisning och uttalat sig i själva skuldfrågan. 

Det ger en ökad skepticism inom rättsväsendet mot psykologiskt 

sakkunniga.173  

Att de sakkunniga själva har svårt att förstå på vilket sätt informationen 

de bidrar med kommer användas i rättsprocessen har identifierats som ett 

rättssäkerhetsproblem. JK efterlyser därför en lagteknisk översyn av 

bestämmelsen om sakkunniga samt en formalisering av kompetenskraven på de 

som anlitas.174   

 Efter HD:s utlåtande i NJA 1992 s. 446 är det ytterst sällsynt att 

utsageanalytiker bereds tillfälle att yttra sig i rättegångar.175   

 

6.7.1 Psykologiskt sakkunniga i enlighet med Europakonventionen 

I enlighet med Europakonventionens artikel 6 om en rättvis rättegång har en 

tilltalad rätt att ta del av bevisen som framläggs mot honom eller henne och 

lägga fram motbevis. I fråga om sakkunnigutlåtanden kan det bli kostsamt och 

svårgenomförbart för en enskild att göra en egen utredning att åberopa som 

motbevisning. Europadomstolen har därför uttalat sig på så sätt att den 

tilltalade ska få möjlighet att följa eller medverka i den utredning som 

genomförs av den sakkunnige. Det har också poängterats att det ankommer på 

rättens ordförande att klargöra att domstolen inte tagit ställning till den 

tilltalades skuld, om den sakkunnige felaktigt uttrycker sig i själva skuldfrågan. 

Man identifierar här risken att lekmannadomare lättare kan bli påverkade av en 

sakkunniges uttalande, som i kraft av sitt yrke kan framstå som auktoritär, mer 

än professionella domare.176  

 
                                                
172 NJA 1992 s. 446 
173 Granhag, Pär Anders, Vittnespsykologi, 2001, s.142 ff. 
174 Felaktigt dömda – Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt, 2006, s. 450 
175 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 401  
176 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 214  
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6.8 Nämndemän 

I en brottmålsprocess dömer en lagfaren domare och tre nämndemän.177 Även 

om flera domares samlade livserfarenhet anses positiv för bevisvärderingens 

kvalitet så finns det undersökningar som visar att jurister är bättre än lekmän på 

bevisprövning. Ett skäl till detta kan vara att en erfarenhetssats som används 

vid bevisvärdering skiljer sig från en generell livserfarenhet eftersom den 

endast ska ha betydelse för åklagarens gärningspåstående. Detsamma gället för 

prövning av samband mellan olika omständigheter. De behöver endast 

undersökas för det fall de har juridisk relevans. En mängd frågor på existentiell 

nivå kan lämnas därhän.178 Att lekmannadomare, nämndemän, är med och 

dömer i brottmål har visat sig ha betydelse för bedömning av trovärdighet av 

utsagor. Flera deltagande i rättskipningen menar vissa har den effekten att 

extrema åsikter slätas ut.179   

Det finns en generell risk för att nämndemän ersätter juridisk analys 

med subjektiva intryck. Detta följer av brist på kunskap och ovana att snabbt 

bilda sig en kritisk men objektiv mening. Det finns också risk för att de 

impulsivt låter sig påverkas av sakligt irrelevanta förhållanden. Även om 

juristutbildningen innebär en begränsad inlärning av bevisrättslig metodik, 

rättspsykologisk kunskap och andra hjälpvetenskaper så torde den ändå erbjuda 

betydligt bättre förutsättningar att undvika subjektivism. Det krav som läggs på 

domaren att logiskt och sakligt motivera beslutet i domskälen tvingar fram ett 

analytiskt förhållningssätt hos juristdomaren inför själva beslutsfattandet. Det 

finns amerikanska undersökningar som visar att jurymedlemmar, vilka liksom 

svenska nämndemän är lekmannadomare, oftare än juristdomare låter känslor 

och egna intryck styra bedömningen. Särskilt i mål med politiska förtecken har 

lekmannadomare till och med låtit de egna värderingarna få större betydelse än 

själva lagen.180 

 

6.9 Socialpsykologiska aspekter av beslutsfattande  

Det finns alltid en risk att domare låter sina egna åsikter och värderingar få 

utrymme i den juridiska bedömningen. Bedömning av trovärdigheten hos en 

                                                
177 RB 1:3b 
178 Diesen, Christian, Bevis, 1997, s. 23 
179 Diesen, Christian, Lekmän som domare, 1996, s. 31 
180 Diesen, Christian, Lekmän som domare, 1996, s. 43 f.  
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person görs nämligen mer eller mindre omedvetet. Den dömande verksamheten 

riskerar därmed att belastas med systematiska fel, så kallade bias, som baseras 

på domares förförståelse. Inom socialpsykologin har forskning bedrivits för att 

identifiera några grundantaganden beträffande mänskligt beslutsfattande som 

är av betydelse för bevisvärdering av erkännanden.  

Tillgänglighetsregeln innebär att människor uppfattar risker och 

konsekvenser kopplat till ett visst fenomen som större om det just har inträffat. 

Därmed kan de anse adekvat med ett hårdare straff än vad som är 

proportionerligt. En domare riskerar att bedöma en händelse som allvarligare 

än den egentligen är, sedd till sitt sammanhang över tid.  

Förankringsregeln innebär att människor tenderar att koppla ny 

kunskap till det man redan tror sig veta och använda det som utgångspunkt för 

att sätta den nya kunskapen i ett sammanhang. På grund av detta är det lätt att 

ställa ledande frågor och att främst söka svar endast i syfte att få bekräftelse.  

Representativitetsregeln säger att människor ser det enskilda fallet som 

typiskt för sin kategori. Den stereotypa uppfattningen riskerar därför att 

påverka bevisvärdering i domstol. Det finns också en stark tendens till 

ingruppsfavorisering. Det innebär att det är lättare att förstå och sympatisera 

med någon som liknar en själv.181 

Forskning har genom figurerade överläggningar i domstol visat att 

gruppers beslut är mer extrema än individers. Om individerna är riskobenägna 

blir beslutet försiktigare än om en individ i gruppen fattat beslutet själv. 

Motsatsen gäller för riskbenägna personer. I grupp fattar de mer riskfyllda 

beslut än de hade gjort var och en för sig. Auktoritära personer fattar också 

strängare beslut i grupp än var för sig.182  

 

 

 

 

 

                                                
181 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, 2011, s. 26 ff.  
182 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 114 
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7. ANALYS 

7.1 Häktning har effekt på den psykiska hälsan 

Rättspsykologer har uppmärksammat att frihetsberövande genom häktning får 

stora konsekvenser för misstänktas psykiska hälsa. Häktade, särskilt de som är 

häktade med restriktioner, påverkas av avsaknaden av yttre stimuli och kontakt 

med omvärlden. Det kan leda till sensorisk deprivation vilket karakteriseras av 

försämrade mentala funktioner och kan leda till att personen blir suggestibel. 

Tillståndet innebär att personen är mer påverkningsbar av ledande frågor och 

aggressiva förhörsmetoder.183  

 Kriminalvårdens egen studie visar att häktning inleder en krisreaktion 

hos den frihetsberövade. Beroende på kön och tidigare psykisk hälsa utvecklas 

denna krisreaktion olika snabbt men överlag till det bättre över tid. Att 

krisreaktionen avtar har troligen ett samband med att också restriktioner tas 

bort vartefter tiden i häktet förlängs.184  

På grund av häktades försämrade hälsa är de mer troliga än andra att 

avge falska erkännanden. Det ställer höga krav på att förhörsmetoder, 

förhörsledare och efterföljande bevisvärderingen av erkännanden genomförs 

med beaktande av den speciella och stressfulla situation vari den häktade 

avgett sitt erkännande.  

 

7.1.1 Risk för taktiska erkännanden 

Den lagreglering som finns beträffande kollusionsfara som häktningsgrund 

medför en risk för frivilliga falska erkännanden. En misstänkt kan erkänna av 

taktik för att rätten ska bedöma att någon kollusionsfara inte föreligger och 

upphäva frihetsberövandet. Det kan tänkas vara fallet särskilt vid 

omhäktningsförhandlingar, där den misstänkte efter en första 

häktningsförhandling förstått vilken häktningsgrund som är aktuell. Om någon 

erkänt efter tid som anhållen och häktad och sedan återtar sitt erkännande bör 

rätten ta en sådan situation i beaktande när de värderar erkännandet. Det kan 

komma att fungera som ett negativt hjälpfakta i värderingen.   

 

                                                
183 Se avsnitt 6.1.1  
184 Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner, 2007, s. 23 
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7.1.2 Den svenska häktessituationen 

Sverige har internationellt sett en särskilt hård häkteslagstiftning med långa 

restriktioner vilket har givit upphov till kritik.185 Misstänkta häktas vid ett 

förhållandevis lågt ställt beviskrav och restriktioner i svenska häkten är vanliga 

och långtgående. Som poängterats ovan så ökar risken för falska erkännanden 

då misstänkta sitter häktade.  

 Det kan anses anmärkningsvärt att Sverige, som är jämförelsevis 

framstående beträffande sociala skyddsnät för sina medborgare i övrigt, inte 

snabbare kunnat anpassa förhållandena i häkten efter europeisk lagstiftning. I 

denna studie har inga argument som rättfärdigar Sveriges särskiljning på 

området framkommit. Det finns därmed ingen anledning för Sverige att inte 

förbättra förhållandena för häktade och öka rättssäkerheten. I förlängningen 

skulle Sverige potentiellt minska antalet erkännanden som avges i häktet för att 

sedan återtas. Enligt detta resonemang skulle även antal falska erkännanden, 

sprungna ur förhör i häktet, inför domstolen minska.  

 

7.2 Psykisk ohälsa ökar risken för falska erkännanden  

Psykisk ohälsa till följd av häktning eller andra orsaker ökar risken för att en 

misstänkt ska avge ett falskt erkännande, vilket konstaterats ovan. Det gäller 

särskilt falska medgörliga erkännanden och framtvingade internaliserade 

erkännanden.  

Påtryckning utifrån kan leda till att en misstänkt avger ett falskt 

medgörligt erkännande. Påtryckningar är extra vanliga i häkten. Denna typ av 

erkännande är ett sätt för någon att lindra den stress personen befinner sig i. De 

med psykisk ohälsa har därmed en förhöjd risk att avge falskt erkännande.  

 Människor med psykisk ohälsa har också en ökad risk att avge 

framtvingade internaliserade erkännanden. Suggestibilitet, oavsett om det är 

orsakat av psykiskt ohälsa, låg ålder, omognad, låg intelligens eller missbruk 

ökar den risken.  

 

                                                
185 SOU 2005:17, s. 114 ff. 
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7.3 Förhörets betydelse  

Att erkännandet som bevismedel trots allt har en särställning hos lagstiftaren 

står klart.186 Särskilt tydliggörs detta i lagförslagen som presenterats i SOU 

2012:17 och SOU 2013:17 där erkännandet får ökad betydelse för 

rättsprocessen. Redan idag får fokuseringen på erkännande konsekvenser för 

hur förhör med misstänkta genomförs under förundersökningen. 

Förhörsledarens övertygelse om den misstänktes skuld, och hans eller hennes 

vilja att få den misstänkte att erkänna, gör att förhörsmetoder och frågor blir 

mer aggressiva och påtryckande än de annars skulle ha varit.187 Aggressiva 

förhörsmetoder och ledande frågor kan, särskilt om en misstänkt uppvisar 

suggestibilitet, komma att medföra falska erkännanden. Risken för att falska 

erkännanden avges är som störst vid förhör under förundersökningen.188 

Innebörden av RB 23:12 om otillbörliga förhörsmetoder ger tämligen 

snäva ramar för förhör med misstänkta gärningsmän. Lagstiftningen är 

sprungen ur tanken om en misstänkts rättigheter. Den överensstämmer 

emellertid även bra med beteendevetenskaplig forskning beträffande vilken 

förhörsmetod som ger bäst utfall för utredningen. Respekt gentemot den 

misstänkte och frånvaro av aggression och påtryckningar ger en mer 

sanningsenlig berättelse från den misstänkte.189 Det är en av flera anledningar 

till att svensk polis och åklagarväsende bör följa Englands exempel med 

utredande intervjuer. Termen intervju tydliggör också pedagogiskt att det är 

fråga om ett samtal och inte ett traditionellt förhör.  

 

7.3.1 Ljudupptagning vid förhör  

Att förhör under förundersökningen rutinmässigt spelades in och lämnades som 

bevismaterial vid rättegången skulle kunna få positiv verkan för 

bevisvärderingen av erkännanden. Man skulle därmed komma ifrån problemet 

att den ensamme förhörsledaren är den enda som hört och klassificerat ett 

eventuellt erkännande.190 Särskilt vid fall av återtagna erkännanden skulle detta 

vara av värde.   

                                                
186 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 138 
187 Kassin m.fl. Behavioral Confirmation in the Interrogation Room, 2003, s. 200 
188 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 120 
189 Christianson, Sven-Åke m.fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, 1998, s. 207 ff. 
190 Gudjonsson, Gisli H., The psychology of interrogations and confessions, 2003, s. 134 
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 Rätten får genom tillgång till ljudupptagning möjlighet att själva ta 

ställning till i vilken utsträckning förhöret kantades av påtryckningar eller 

framlockanden. Dessutom visar beteendevetenskaplig forskning att människor 

generellt är bättre på att bedöma trovärdigheten i en muntlig utsaga om de inte 

ser personen berätta.191  

  Domstolens ovisshet om en misstänkt anpassat sin berättelse efter 

omständigheter som förmedlats från förhörsledaren skulle delvis kunna 

avhjälpas genom ljudupptagning. En alternativ hypotes om att den misstänkte 

fått kännedom om detaljer om brottet från förhörsledaren bör alltid ställas upp 

vid grova brott där erkännandet kräver stöd i övrig bevisning.  

Mycket talar för att det vore klokt med ett förfarande i Sverige där 

domstolen får tillgång till inspelningar från förhör där erkännanden avgetts 

under förundersökningen. Det bör också poängteras att den enskilde 

förhörsledaren har ett stort ansvar vid förhöret. Genom ett införande av 

utredande intervjumetodik skulle förhörssituationen bli säkrare i bevisrättsligt 

hänseende.  

 

7.4 Bevisvärdering av erkännanden 

7.4.1 Två steg  

Bevisvärderingen av erkännanden måste ske genom två steg. Först måste 

domstolen konstatera att ett erkännande föreligger. Först därefter kan rätten 

värdera erkännandet.192 Det är framförallt beträffande värderingen i det andra 

steget som beteendevetenskaplig forskning kan vara behjälplig.  

 

7.4.2 Återtaget erkännande 

En anledning att återta ett erkännande kan vara att det var falskt. För att rätten 

ska kunna bedöma vilket av erkännandet och återtagandet som är mest 

trovärdigt bör de se till situationen i sin helhet. Rätten bör uppmärksamma 

riskfaktorer för falska erkännanden och bedöma under vilken grad av press den 

misstänkte var vid avgivande av de respektive utsagorna.  

                                                
191 Kassin, Saul M. m.fl., ”I´d know a False Confession if I Saw One”, 2005, s. 222 
192 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.) Bevis, 1997, s. 117 
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 Om någon förklarar sitt tidigare erkännande med att det skett under 

press vid förhör eller med hopp om att bli släpps från häktet bör det kunna 

användas som ett negativt hjälpfakta vid bevisvärderingen av erkännandet.   

 

7.4.3 Strukturerad bevisvärderingsmetod 

En genomtänkt vetenskapsbaserad bevisvärderingsmetod kan motverka att 

domaren påverkas allt för mycket av bias.193 Genom medvetenhet om vilka 

kriterier som bedöms kan eventuella fördomar lättare avslöjas. En metod 

tvingar fram en struktur där domaren får kontroll över den egna 

beslutsprocessen och behöver ta ställning till vilka kriterier i metoden som är 

uppfyllda i utsagan samt vilken betydelse de ska tillmätas. Det tillåter rätten att 

precisera vad som gör att den uppfattar en utsaga som trovärdig. En 

strukturerad metod förenklar dessutom formuleringen i domskälen.  

 

7.4.4 Individualiserad bedömning 

När rätten prövar ett erkännandes sanningshalt bör hänsyn tas till den tilltalades 

psykiska och psykosociala egenskaper. Forskning visar tydligt att personer som 

är beroende av alkohol eller brukar narkotika erkänner falskt oftare än andra.194 

Om det är känt för domstolen att den tilltalade tillhör en sådan kategori bör 

bevisvärderingen av erkännandet präglas av viss försiktighet.  

Även då ett barn eller en ungdom erkänner ett brott bör rätten vidta 

försiktighet i sin prövning. Barn och ungdomar är överrepresenterade bland de 

som erkänner falskt.195  

Det sätt varpå erkännandet avges bör beaktas. Falska medgörliga och 

framtvingade internaliserade erkännanden kännetecknas av att de framstår som 

förvirrade och bitvis irrationella.196 Det bör beaktas vid bevisvärderingen.  

 

7.4.5 Utomrättsliga erkännanden 

Risken att en misstänkt avger ett falskt erkännande är störst vid förhör under 

förundersökningen. 197  När erkännanden som avgetts i en förhörssituation 

                                                
193 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 184 
194 Gudjonsson, Gisli H, The Psychology of Interrogations and Confessions, 2003, s. 430 
195 Lindow, Sofia, Häktningspåfrestningar, falska erkännanden och bevisvärdering, 2009 s. 15, s. 5 
196 Gudjonsson, Gisli H, The Psychology of Interrogations and Confessions, 2003, s. 432 
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prövas inom ramen för bevisvärderingen vid målets avgörande finns således 

skäl till viss försiktighet. Detta kompliceras av att ett falskt erkännande kan ha 

avgetts för att den misstänkte vill undgå en rättsprocess, till exempel inom 

strafföreläggandeförfarandet.  

 

7.4.6 Erfarenhetssatsernas vetenskapliga förankring  

HD:s praxis beträffande bevisvärdering av utsagor är endast i vissa fall i linje 

med vad forskning om mänskligt beteende visar. Antalet detaljer i utsagan har 

visat sig ha liten betydelse för trovärdigheten. Konstanskriteriet stämmer delvis 

men används idag på ett allt för mekaniskt sätt. Vid svårförklarliga moment i 

en berättelse får domstolen inte tillmäta utsagan lägre bevisvärde om en rimlig 

förklaring kan ges. 198  Angående detta kan det poängteras att en 

brottmålsrättegång i regel föregås av ett mer eller mindre traumatiskt brott. 

Händelseförloppet kan förefalla svårförklarligt för de inblandade redan på 

grund av det. Det ligger i brottmålets natur att något utöver det vardagliga 

inträffat. Det kan tyckas att rätten bör ha det i åtanke när de bedömer 

svårförklarliga punkters betydelse för utsagans trovärdighet.  

 HD har i praxis lagt vikt vid ett vittnes ansiktsuttryck och mimik. Detta 

går tvärtemot beteendevetenskaplig forskning som visat att det är omöjligt att 

avgöra trovärdighet baserat på icke-verbalt beteende i det enskilda fallet.199 Det 

är en något oangenäm sanning för den vars uppdrag det är att avslöja lögner. 

Den är icke desto mindre korrekt. HD bör istället slå fast att detta kriterium inte 

bör användas och i sina prejudikat fokusera på kriterier som inte upprätthåller 

en vitt spridd och felaktig uppfattning av vad som kännetecknar en lögnare.  

Det finns inte heller något vetenskapligt stöd för att en oriktig del av en 

berättelse medför att hela utsagan skulle vara osann. Detta är visserligen inget 

som HD uttryckligen förordar men i praktiken är den så kallade smittoeffekten 

förekommande.200 Risken för att irrelevanta delar av en utsaga inte skiljs från 

relevanta med lågt bevisvärde är en felkälla vid bevisvärdering som sedan 

länge uppmärksammats i rent rättsvetenskaplig doktrin.201  

                                                                                                                            
197 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 124 
198 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 191 
199 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 192 
200 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 205 
201 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 1994, s. 35 ff. 
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 Sammanfattningsvis kan det konstateras att HD:s praxis vad gäller 

bevisvärdering av utsagor har bristande vetenskaplig förankring. Det får sägas 

vara anmärkningsvärt eftersom HD har att leda landets samtliga domstolars 

rättstillämpning.  

 

7.4.7 Problem med integrering av beteendevetenskap i bevisrätten 

Ett ökat användande av sakkunskap från psykologin och andra 

beteendevetenskapliga discipliner skulle kunna leda till en rättssäkrare 

straffprocess. Kunskapen skulle kunna tillföras rätten genom sakkunniga eller 

genom att ledamöterna själva utbildar sig i ämnet. Det är dock inte 

oproblematiskt att integrera beteendevetenskaplig forskning i det dagliga 

domstolsarbetet. Domare har till följd av både arbetsklimat och rättsliga 

principer en press på sig att avgöra mål och meddela dom inom viss tid. Utan 

direkt utbildning är det också svårt att tillämpa metoderna för utsageanalys 

omedelbart i rättssalen. Det praktiska rättslivet ser därför inte alltid ut så att det 

är rimligt att ställa hårda krav på beteendevetenskaplig integrering i 

verksamheten i det enskilda fallet.    

 

7.5 Kompetenskrav vid bevisvärdering av erkännanden  

7.5.1 Brist på utbildning hos juristdomare  

För att jurister ska kunna avgöra om ett erkännande är falskt krävs kunskap om 

vilka faktorer som kan frammana falska erkännanden.202  Den kunskapen är 

idag bristfällig. 203  Användningen av psykologisk specialistkunskap är 

dessutom sparsam.204 Kunskapsbrist beträffande psykologiska erfarenhetssatser 

har identifierats som ett rättssäkerhetsproblem.205 Det kan sammanfattningsvis 

konstateras att den svenska domstolen saknar beteendevetenskaplig kunskap 

erforderlig för bevisvärdering av erkännanden.   

  

                                                
202 Forssman, Fredrik i: Diesen, Christian (red.), Bevis, 1997, s. 119 
203 Diesen, Christian, Terapeutisk juridik, 2011, s. 25 
204 Granhag, Per Anders & Christianson, Sven Åke (red.), Handbok i rättspsykologi, 2008, s. 401 
205 Rättssäkerheten i brottmål – Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, 2009, s. 32 
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7.5.2 Bevisvärderingens bristande verifikation  

Domare arbetar dagligen med att bedöma trovärdighet och tillförlitlighet i 

vittnesmål och utsagor och borde vara experter på det. Istället är det kriminella 

som är bäst på att bedöma trovärdigheten i en utsaga.206 Det som skiljer dem 

från domare är att de har möjlighet att verifiera sina tidigare beslut och lära sig 

av sina misstag. Det kan tyckas att domarkåren torde vara besvärad av denna 

diskrepans i kompetens och vilja lägga resurser på möjligheten för domare att, i 

den mån det är görligt, börja verifiera sina beslut.  

Att förändra arbetssättet i rättsväsendet går emellertid långsamt.207 Det 

kan i och för sig ses som en rättssäkerhetsgaranti. Ett sätt varpå rätten skulle 

kunna förbättra bevisvärderingen av erkännanden vore att fokusera mer på 

domskälen i domar. Där kan man redogöra för vilka erfarenhetssatser som 

använts i värderingen och använda beteendevetenskap för att underbygga dem. 

Det skulle kunna tjäna som en typ av återkoppling både för den enskilda 

domaren och yrkeskåren i stort. 

 

7.5.3 Nämndemän 

JK har identifierat nämndemän som mer påverkansbara av medias 

brottsrapportering än juristdomare. 208  Resultat från beteendevetenskaplig 

forskning tyder också på att så är fallet. Lekmannadomare är också sämre än 

juristdomare på att genomföra erforderlig bevisvärdering.209 Det har samband 

med bristande utbildning och kunskap i bevisvärderingsmetod. 

Lekmannadomare riskerar på grund av detta att oftare använda subjektivism 

och tyckande i sina bedömningar. Detta har visats också i Europadomstolen där 

lekmannadomare i några fall bedömts som opartiska till följd av att de låtit 

rasfördomar inverka på skuldprövningen.210 

Den genom Europakonventionen lagstadgade rättigheten till en rättvis 

rättegång kräver en opartisk domstol. Ett förhållande som gör att domstolen 

skulle betraktas som partisk är just om domstolen kan tänkas ha en förutfattad 

mening om den tilltalades skuld.211 Beträffande falska erkännanden är det 

                                                
206 Wiklund, Nils & Sjöström, Ulla (red.), Svensk vittnespsykologi, 2004, s. 306 
207 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 
208 Rättssäkerheten i brottmål – Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt, 2009, s. 40 
209 Diesen, Christian, Lekmän som domare, 1996, s. 31 ff. 
210 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 181 
211 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2012, s. 233 
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tydligt att det är betydligt högre risk att dessa inte avslöjas för det fall 

domstolen ser erkännandet som ett bekräftande på skuld snarare än ett bevis 

som liksom andra måste genomgå gedigen prövning.   

 

7.5.4 Sakkunniga  

Trots att yrkesverksamma jurister är dåligt insatta i psykologisk forskning så 

präglas debatten om psykologiskt sakkunniga av attityden att jurister redan 

besitter nödvändig kunskap.212   

Mycket tyder på att användningen av psykologiskt sakkunniga för 

utsageanalys under 1980-talet genomfördes utan tillräcklig precision. De 

sakkunniga fick inte sitt uppdrag klart för sig och inte heller rätten synes ha 

begripit gränsen mellan sakkunnigutlåtanden och den egna bevisvärderingen 

fullt ut. Risken var då uppenbar att de sakkunniga uttalade sig även i 

skuldfrågan. Det hade behövts, och behövs för framtiden, att 

sakkunniguppdrag noga preciseras och att rätten informeras väl om den 

sakkunniges roll och gränser. Om så görs kan psykologer fortsättningsvis 

användas för utsageanalys och vara rätten behjälplig i bevisvärderingen.  

Sakkunnigutlåtanden i brottmål kan vara till hjälp vid bevisvärderingen 

av erkännanden på andra sätt än genom utsageanalys. I ovan beskrivna NJA 

2011 s. 254 utsågs en sakkunnig som var expert på området hederskultur. Hon 

beskrev vad som karakteriserar hederskultur i just det geografiska område som 

den tilltalade kom ifrån. Flera precisa uppgifter stämde väl överens med 

förhållandena i hans familj. Hon berättade om maktfördelningen inom en 

familj med utpräglad hederskultur och vilka roller olika familjemedlemmar 

antar om en dotter i familjen vanärar dem. Beskrivningen stämde väl överens 

med kända omständigheter om familjens ansvarsfördelning. Tingsrätten valde 

att inte lägga vikt vid att det var fråga om ett hedersbrott vid bevisvärderingen 

av den tilltalades erkännande. 213  Den sakkunniges utlåtande hade kunnat 

användas som ett hjälpfaktum vid bevisvärderingen. Kanske hade domstolen 

kunnat konstatera att incitamentet för den tilltalade att avge ett falskt 

erkännande objektivt sett vore större i en hederskulturell kontext.  

                                                
212 Granhag, Pär Anders, Vittnespsykologi, 2001, s. 140 
213 NJA 2011 s. 254 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon direkt forskning 

som pekar på huruvida sakkunniga psykologer bör utses i högre eller lägre 

utsträckning. Däremot pekar mycket på att praktiserandet inte varit tillräckligt 

genomtänkt och välfungerande för att ligga till grund för ett beslut inför 

framtiden.  

 

7.5.5 Sammanfattande synpunkt  

Det är min uppfattning att rättsväsendet misslyckats i att utbilda och fortbilda 

de som ska utföra bevisvärdering av erkännanden. Värdet av psykologisk 

kunskap borde poängteras redan under juristutbildningen och en fördjupad 

utbildning bör sedan ges domare. Med beaktande av att yrkesverksamma 

jurister själva uppfattar sina kunskaper som otillräckliga214 torde detta vara ett 

välkommet inslag. Att ytterligare utbildning är av värde stöds av den forskning 

som visat att domare som har ett rättspsykologiskt specialintresse på egen hand 

kan studera sig till en ökad träffsäkerhet i trovärdighetsbedömningar.215   

 

7.6 Analys av rättsfall 

7.6.1 NJA 1995 s. 187 

Seppo erkände narkotikabrott och tog sedermera tillbaka erkännandet. Han 

menade sig ha erkänt för att hämnas på sina medbrottslingar samt menade att 

han befunnit sig i ett tillstånd av psykisk insufficiens.216  

 Seppo var narkotikamissbrukare. Redan med det i åtanke borde 

tingsrätten ha tillerkänt erkännandet bevisvärde med viss försiktighet. 

Narkotikamissbrukare har en förhöjd risk att avge falska erkännanden. De 

erkänner oftare för att bli satta på fri fot och oftare rent irrationella 

erkännanden där de inte tänkt igenom de långsiktiga konsekvenserna.217 Så 

synes vara fallet också här.  

 I domskälen redovisas inte om domstolen bedömt Seppos hävdade 

psykiska insufficiens. Det framgår inte heller om Seppo var häktad vid tiden 

för erkännandet. Dessa faktorer kan ha stor betydelse för sanningshalten i ett 

                                                
214 Diesen, Christian, Terapeutisk juridik, 2011, s. 25 
215 Granhag, Pär Anders, Vittnespsykologi, 2001 s. 140 f. 
216 NJA 1995 s. 187 
217 Gudjonsson, Gisli H, The Psychology of Interrogations and Confessions, 2003, s. 432 
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erkännande, varför domstolen borde ha tagit hänsyn till dem vid 

bevisvärderingen och beskrivit sina ställningstaganden i domskälen.  

 

7.6.2 NJA 2011 s. 254 

I de ursprungliga domarna gällande hedersmordet på Abbas konstaterar både 

tingsrätten och hovrätten att Abdulmajids erkännande inte kan vara fullt ut 

korrekt. Hans berättelse upplevs som överdriven beträffande den egna rollen i 

brottet. Brottsplatsundersökningen visade att det var fråga om flera 

gärningsmän och flera fynd gav intrycket av att vara framlagda för att bekräfta 

Abdulmajid som ensam gärningsman. 218  Domskälen i tingsrätten och 

hovrättens domar följer en bristfällig logik i bevisvärderingshänseende. Trots 

identifierad diskrepans mellan Abdulmajids utsaga och omständigheterna i 

målet väljer man att sätta tilltro till hans berättelse. Rätten poängterar att den 

vinner stöd i utredningen, vilket är ett krav för att ett erkännande ska leda till 

en fällande dom. I domskälen visas inte att rätten ställt upp några alternativa 

hypoteser för Abdulmajids motiv till erkännandet. Med beaktande av att brottet 

var grovt borde rätten ha gjort det. De borde även ha ställt upp en alternativ 

hypotes om att Abdulmajid varit delaktig i mindre mån, något som sedermera 

visade sig vara fallet. Av domskälen att döma blev Abdulmajid fälld som 

ensam gärningsman av det skälet att åtalet gentemot föräldrarna inte kunde 

anses styrkt. Sammantaget kan sägas att mordet på Abbas är ett typexempel för 

när ett falskt erkännande borde ha avslöjats.  

 

7.6.3 Central Park Jogger Case  

Central Park Jogger Case visar på en samverkande funktion av 

frihetsberövandets framtvingade av medgörliga erkännanden och 

socialpsykologiska aspekter.  

Fallet medförde stor uppståndelse i USA. Kvinnan som utsattes var i 

det närmaste att betrakta som ett så kallat idealt offer.219 Trots att alla pojkar 

utom en erkände visade det sig att de alla var oskyldiga. Vid någon del i 

bevisprövningen har således en felaktig bedömning gjorts.  

                                                
218 NJA 2011 s. 254  
219 Diesen, Christian, Terapeutisk juridik, 2011, s. 127 
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Enligt tillgänglighetsregeln kan domaren och juryn ha låtit den juridiska 

riktigheten i bedömningen omedvetet komma i andra hand, efter vikten vid att 

brottet genast uppklarades. Som en konsekvens av förankringsregeln kan 

domstolen ha låtit det faktum att ungdomarna begått andra brott i parken spela 

en allt för stor roll i bedömningen. Den kan, med bevisrättslig terminologi, 

sägas ha lagt för stor vikt vid ursprungssannolikheten för pojkarnas skuld. Det 

är troligt att detta psykologiska fenomen också påverkade poliserna som 

förhörde pojkarna. Forskning tyder på att förhörsledare som presumerar den 

misstänktes skuld ställer än mer ledande frågor och utövar mer aggressiv 

påtryckning mot de som faktiskt är oskyldiga. 220  Representativitetsregeln, 

tillsammans med tendensen till ingruppsfavorisering, påverkade möjligen 

också till domslutet.  

De misstänkta var tonåringar från en förort. Deras familjer var afro- och 

latinamerikaner med låg socioekonomisk ställning. Det kan tänkas att de stod 

långt ifrån individerna som dömde dem, varför de dömande genom 

ingruppsfavorisering lätt kunde tänka sig pojkarnas skuld. Kanske bemöttes de 

som skyldiga inte bara på grund av de tidigare händelserna i parken utan också 

på grund av att de, i det amerikanska rättsväsendets ögon, föll in i den 

stereotypa bilden av våldsbrottslingar. Sammanfattningsvis kan sägas att deras 

erkännanden inte synes ha genomgått en tillräcklig prövning och att det kan 

bero på socialpsykologiska faktorer.  

Central Park Jogger Case visar hur svårt det är att upptäcka falska 

erkännanden. När pojkarna erkände inför rätta var deras berättelser helt färgade 

av de ledtrådar och teorier som förhörsledarna givit dem. Förhören hade vid det 

laget pågått i dagar och därmed kunde de berätta vidare om detaljer från brottet 

på ett trovärdigt sätt.221  

Central Park Jogger Case är relevant som representation för de brott 

som uppfattas som mycket straffvärda. Rättsväsendet måste, trots påtryckning 

från media och övriga samhället, inte brista förundersökning och 

bevisprövningen i vilja att kunna straffa en förövare.  

                                                
220 Kassin, Saul M. m.fl., ”I´d know a False Confession if I Saw One”, 2005, s. 222 
221 Kassin, Saul M. m.fl., ”I´d know a False Confession if I Saw One”, 2005, s. 224 
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7.7 En kommentar om lagförslag 

7.7.1 Straffprocessutredningens förslag  

Den tilltalade ska enligt straffprocessutredningens förslag själv skriftligen ange 

sin inställning och huruvida han eller hon anser att en huvudförhandling är 

nödvändig. Erkännandet får följden att den tilltalade inte behöver inställa sig i 

tingsrätten.222 Förfarandet riskerar i likhet med strafföreläggande att framlocka 

erkännanden. Det är anmärkningsvärt eftersom det är en metod som ända sedan 

medeltiden ansetts förkastlig.  

 Förfarandet vid strafföreläggande är tänkt att användas vid brott som 

kan ges påföljden böter eller villkorlig dom. I Straffprocessutredningen anges 

att det förenklade förfarandet ska tillämpas på brott där straffet kan bli upp till 

sex månaders fängelse. Det kan poängteras att detta är en stor utvidgning av 

förfaranden där huvudförhandling inte blir aktuellt. Sex månaders fängelse är 

en straffpåföljd som kan få stor betydelse för individen.  

Falska erkännanden är vanligast vid enklare brott.223 Det skulle kunna 

innebära att risken för falska erkännanden skulle bli mindre vid det förenklade 

förfarandet än vad det är vid till exempel strafföreläggande, eftersom brotten är 

allvarligare. Det är emellertid svårt att föreställa sig att brotten och påföljderna 

av misstänkta skulle anses som så allvarliga att jämförelsevis få skulle göra det.  

Enligt artikel 6 i Europakonventionen har alla rätt till 

domstolsprövning. Den rätten kan en person välja att avstå ifrån. Genom att 

godkänna ett strafföreläggande eller en ordningsbot avsäger man sig rätten till 

att få brottet prövat i domstol. Det finns dock gränser för när detta förfarande 

anses konventionsenligt. I fråga om grova brott finns anledning att ifrågasätta 

summariska processers överensstämmelse med artikel 6.224  

Förslaget om ett förenklat förfarande vid erkända brott kan 

sammanfattningsvis sägas vara tveksamt ur ett bevisrättsligt perspektiv. 

 

7.7.2 Påföljdsutredningens förslag    

Om ett erkännande leder till strafflindring finns en uppenbar risk att misstänkta 

erkänner brott de inte begått. Med det i beaktande kan påföljdsutredningens 

                                                
222 SOU 2013:17, s. 185 
223 Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Fjärde häftet, 2009, s. 118 
224 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2002, s. 164 
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genomgång av riskerna med ett införande av en ny strafflindringsgrund sägas 

vara bristfällig. Man identifierar endast risk för att en misstänkt som bedömer 

sina chanser i rättegången som små ska erkänna falskt samt risk för falska 

erkännanden från en misstänkt som vill skydda en annan person.  

Incitamentet att erkänna falskt för att skydda en verklig gärningsman 

torde påverkas endast i begränsad utsträckning. Syftet med att erkänna falskt är 

för dessa personer detsamma som om strafflindringsgrunden inte införs.  

Lagförslaget är tveksamt med beaktande av Europakonventionen artikel 

6. Om påföljden kan bli mildare på grund av medverkan i utredningen och 

erkännande, så kommer också straffvärdet för en handling förskjutas nedåt. De 

som väljer att inte samarbeta får högre straff för samma brottsliga gärning 

vilket medför en sämre förutsägbarhet och att principen om allas likhet inför 

lagen frångås. Det förefaller som att ett införande skulle kunna innebära ett 

överträdande av Europakonventionens artikel 6 om rätten att inte belasta sig 

själv i en brottmålsrättegång.  

I utredningen till lagförslaget jämför man med den strafflindring enligt 

RB 29:5 som tillerkänns de som erkänner brott som ännu inte upptäckts av 

polisen, alternativt där gärningsmannen inte är misstänkt i utredningen. Det 

kan tänkas att denna jämförelse är något förhastad. Vid strafflindring enligt RB 

29:5 beaktas det att den misstänkte underlättat för utredningen av andra brott 

än det aktuella. Den misstänkte belastar därmed inte sig själv i det aktuella 

målet. Då en person anmäler sig som skyldig till ett brott sker fördelarna för 

polis och åklagare redan i utredningsskedet. Erkännandet avges som ett resultat 

av ett inre berättarbehov. Erkännanden som avges under en utredning är 

däremot ett resultat av mer eller mindre omfattande påtryckning utifrån. Redan 

att vara misstänkt för ett brott kan upplevas påfrestande. Det ligger också 

tidsmässigt närmare själva bevisföringen inför rätten. Den misstänkte 

uppmuntras att cementera bevisläget emot honom eller henne själv. 

Verkningarna av att en tilltalad erkänner enligt nuvarande lagstiftning är att 

lagföring alls är möjlig.  

 

7.7.3 Sammanfattande kommentar om erkännandets framtid  

Utvecklingen synes gå mot att erkännandet får allt större betydelse som 

bevismedel i rättsprocessen. I och med det bekräftas erkännandet som ett bevis 



 74 

i särställning. I de nya lagförslagen tas inte tillräcklig hänsyn till människors 

psykologiska ovilja att så som misstänka genomgå en rättsprocess i domstol. 

Det är min uppfattning att ett införande av förslagen i SOU 2013:17 kan 

medföra att fler kalkylerar och frivilligt avger falska erkännanden som en 

taktik för att undgå obehaget av en huvudförhandling med oviss utgång. För 

tidigare dömda kan påföljden spela mindre roll och obehaget från den vara 

mindre än obehaget vid en domstolsförhandling.  

Historiskt sett har vi gått från ett användande av erkännandet som 

beviskrav till att betrakta erkännandet som ett bevis bland andra. Principer om 

åklagarens bevisbörda och rättssäkerhet har styrt brottmålsprocessen. Kanske 

går utvecklingen nu tillbaka till ett mer dogmatiskt synsätt på erkännandet. 

Förfarande med strafföreläggande och eventuellt kommande lagstiftning 

angående förenklat förfarande gör återigen erkännandet centralt för den 

dömande verksamheten. Värdet av materiellt riktiga domar får stå tillbaka för 

andra värden så som processekonomi och en skyndsam och effektiv 

handläggning i domstolarna.   

Att begå brott vilka straffas genom ett enkelt, administrativt förfarande 

utan direkt kontakt med de som dömer innebär en distansering mellan de som 

dömer och de som begår brott. Yrkesverksamma jurister och domare får 

därmed ännu mindre återkoppling på sina beslut. Möjligheten att lära sig av 

sina misstag blir högst begränsad. Domarna tappar därmed den mest värdefulla 

kunskapskällan till förbättrad bevisvärdering av erkännanden. 
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8. SLUTSATS 

När det gäller utsagoanalys synes HD ha rätt i att psykologi inte är en exakt 

vetenskap.225 Psykologin har dock mycket att tillföra juridiken. För att anknyta 

till denna studies inledande frågeställningar kan det konstateras att 

bevisvärdering av erkännanden skulle bli en mer exakt praktik om hänsyn togs 

till beteendevetenskapliga forskningsresultat.  

 Det är näst intill omöjligt att i ett förhör avgöra om en person ljuger 

eller talar sanning. Rättens trovärdighetsbedömning måste därför 

systematiseras och genomföras enligt en vetenskapligt förankrad metod. 

Genom att pröva en utsaga mot vetenskapligt bevisade kriterier kan en ökad 

säkerhet nås i bedömningen. Metoden kan också till viss del uppväga den brist 

på psykologisk kunskap som finns bland domare och nämndemän. De bör dock 

vidareutbilda sig i ämnet under tiden för sin yrkesutövning. 

 Eftersom bevisvärdering av erkännanden är svårt borde stor vikt läggas 

vid att inkorporera beteendevetenskaplig forskning i rättsprocessen redan från 

brottsutredningens start. Genom respektfulla intervjuer under 

förundersökningen och minskat åläggande av restriktioner i häktet skulle risken 

för att misstänkta avger falska erkännanden minska.  

 Häktning har uppenbar och i många fall allvarlig påverkan på den 

psykiska hälsan. Isolering genom restriktioner är särskilt ansträngande. Viljan 

att häktning ska upphöra är en riskfaktor för avgivande av frivilligt falska 

erkännanden. Den försämrade psykiska hälsan medför också risk för 

medgörliga och internaliserade falska erkännanden. Missbrukare, psykiskt 

instabila, människor med låg intelligens, barn och ungdomar har en förhöjd 

risk att avge falska erkännanden oavsett om de häktas eller inte. Kontexten i 

vilket erkännandet avgetts är viktigt för att förstå den misstänktes motiv att 

erkänna sig skyldig till brott. Psykologiskt sakkunniga kan vara rätten 

behjälplig. Dessa vetenskapligt bevisade riskfaktorer bör rätten ta hänsyn till i 

sin bevisvärdering av erkännanden.  

 

 

   

  

                                                
225 NJA 1992 s. 446  
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