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Summary 

The aim of this essay is to investigate if mental strain which is a result of 

solitary confinement may lead to false confession. The essay’s aim is also to 

investigate whether the risk of false confessions is taken into consideration 

in the process of finding legislative solutions to the problem with high use 

of restrictions.  

 

During the last decades, Sweden has received repeated criticism for the high 

use of restrictions. 70 % of the remand prisoners impose restrictions. 75 % 

of those gets less than two hours of social contact or time outside the cell 

per day. Therefore, the Swedish use of restrictions in remand prisons has 

been called solitary confinement. Research shows that the psychological 

effects of isolation is extensive and could lead to difficulties for the suspect 

to defend his or hers rights during the process. Some researchers has also 

meant that the trauma resulting from the restrictions in remand prisons could 

lead to suspects choosing to admit crimes to evade the situation, so called 

false compliant confessions.  

 

As a result of the international criticism, proposals for legislative changes 

have been suggested to deal with the problems. This has been done in the 

state’s public inquiries and in a report of the prosecutors’ office in January 

2014. For example, the proposals has argued that the interrogations made 

early in process should get a higher evidential value and that recognition 

should lead to reduction. In the analysis of my essay, I argue that the 

proposals can lead to a reduction in the use of restrictions but I do find that 

there is no discussion about the risk of false confessions. The analysis also 

draws attention to that other operators, who deals with detention and 

restrictions, should investigate what they can do to reduce the use of 

restrictions.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om falska erkännanden kan vara 

en följd av de psykiska påfrestningar som kan uppstå när en häktad åläggs 

restriktioner. Uppsatsen vill även svara på om risken för falska erkännanden 

beaktas när olika förslag till lösningar för att komma till rätta med den höga 

restriktionsanvändningen diskuteras.  

 

Sverige har under de senaste decennierna fått återkommande kritik för en 

hög användning av restriktioner vid häktning. 70 % av de häktade åläggs 

restriktioner. 75 % av de häktade med restriktioner får mindre än två timmar 

med isoleringsbrytande åtgärder per dag och den svenska användningen av 

restriktioner vid häktning har därför kallats isolering. Forskning som har 

gjorts visar att de psykologiska effekterna av isolering är omfattande och 

kan leda till att den misstänkte får svårt att tillvarata sin rätt under 

processen. Vissa har även menat att de psykiska påfrestningarna som följer 

av restriktioner vid häktning kan leda till att den misstänkte väljer att 

erkänna brott för att ta sig ur situationen, så kallade falska medgörliga 

erkännanden.   

 

Som en följd av den internationella kritiken har förslag till lagändringar 

lagts fram för att komma till rätta med problemen, bland annat i SOU och i 

en rapport som åklagarmyndigheten utgav i januari 2014. Förslagen har 

exempelvis förespråkat att förhör som görs tidigt under förundersökningen 

ska få ett högre bevisvärde och att ett erkännande ska leda till strafflindring.  

I min analys argumenterar jag för att förslagen kan leda till en minskad 

restriktionsanvändning men att det saknas en diskussion kring risken för 

falska erkännanden. Analysen uppmärksammar även att fler aktörer som är 

inblandade med häktning och restriktioner borde se över vad som kan göras 

för att minska restriktionsanvändningen.  
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Förkortningar 

BrB  Brottsbalk (1962:700) 

FN  Förenta Nationerna 

Häkteslag  Häkteslag (2010:611)  

NJA  Nytt juridisk arkiv 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RH   Rättsfall från hovrätterna 

SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

De svenska häktningsförhållandena har vid ett flertal tillfällen under de 

senaste decennierna fått kritik av internationella organ. Två tredjedelar av de 

som sitter häktade är ålagda restriktioner vilket innebär att de har 

begränsade kontakter med omvärlden. I många fall får den frihetsberövade 

endast ett fåtal timmar med mänsklig kontakt om dagen och förhållandet har 

kallats isolering. Undersökningar visar att de psykologiska effekterna av 

isolering är många och forskning talar även för att falska erkännanden kan 

vara en följd av häktningspåfrestningar. Intressant är då att undersöka hur 

ett erkännande värderas i svensk rätt och framförallt hur domarna förhåller 

sig till ett senare återtaget erkännande.  

 

Även om arbetet med att få ner den höga restriktionsanvändningen går 

långsamt har olika förslag lagts fram för att komma till rätta med 

problemen. Utifrån dessa förslag har mitt intresse väckts för hur 

processeffektivitet vägs mot rättssäkerhet och om risken för falska 

erkännanden överhuvudtaget beaktas i diskussionen.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om falska erkännanden kan vara en 

följd av de psykiska påfrestningar som kan uppstå när en häktad åläggs 

restriktioner. Uppsatsen vill även besvara om riskerna för falska 

erkännanden beaktas när olika förslag för att komma tillrätta med den höga 

restriktionsanvändningen diskuteras.  

 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar:  
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• Varför ser den svenska användningen av restriktioner vid häktning ut 

som den gör och påverkas den misstänktes psykiska hälsa av det?   

 

• Ökar risken för falska erkännanden när den misstänkte åläggs 

restriktioner vid häktning och hur ska det värderas om de senare 

återtas?  

 

• Vilka förslag har lagts fram för att minska användningen av 

restriktioner och hur påverkar de risken för falska erkännanden?  

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus kommer ligga på falska erkännanden som tillkommer som 

följd av förhållanden vid häktning samt hur dessa aspekter tas med när det 

diskuteras kring olika lösningar för att komma tillrätta med den kritik som 

Sverige fått internationellt. Av utrymmesskäl kommer de svenska reglerna 

om häktning endast översiktligt behandlas. Om de svenska reglerna är 

förenliga med internationella konventioner är något som många tidigare har 

utrett och därför kommer endast en del av den omfattande kritik som 

Sverige har fått att presenteras.  

 

Delen som behandlar psykiska påfrestningar av isolering är inte 

uttömmande utan består endast av ett begränsat antal studier. Vad gäller 

falska erkännanden kommer tre varianter med olika psykologiska aspekter 

att presenteras, fokus kommer dock ligga på falska medgörliga erkännanden 

då endast denna del är av intresse för uppsatsens frågeställningar. Även 

otillbörliga förhörsmetoder kan vara angeläget att ta upp då falska 

medgörliga erkännanden diskuteras men detta kommer endast att nämnas då 

uppsatsen utreder om just restriktioner vid häktning kan leda till falska 

erkännanden.  
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Uppsatsen kommer utreda hur ett återtaget erkännande ska värderas. Hur ett 

bevis och erkännande i allmänhet ska värderas är en mycket intressant fråga 

som skulle kunna utrymma en hel uppsats. Av utrymmesskäl kommer detta 

endast mycket kortfattat redogöras för och fokus kommer ligga på hur ett 

återtaget erkännande värderas.  

 

1.4 Metod 

För att ta reda på hur den svenska användningen av restriktioner vid 

häktning ser ut samt hur falska erkännanden värderas krävs en beskrivning 

av gällande rätt. För denna framställning har rättsdogmatisk metod används. 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är att söka svar i och 

analysera de allmänt accepterade rättskällorna, rangordnade enligt 

rättskälleläran. Svaren söks således i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

juridisk doktrin. Kritik har framförts mot metoden då den framförallt 

inriktar sig på normerna och inte tillämpningen av dem.1 Med vetskap om 

kritiken används metoden ändå då den lämpar sig väl för besvarandet av 

frågeställningarna.  

 

För undersökningen av psykologiska effekter av restriktioner vid häktning 

och anledningar till falska erkännanden har tvärvetenskaplig metod använts. 

Detta kan anses något vanskligt då tre år på juristprogrammet främst ger 

kunskap i ett arbete med rättsdogmatisk metod. Då uppsatsen hade saknat en 

helhetsbild utan ett psykologiskt perspektiv används den tvärvetenskapliga 

metoden ändå, men med vetskap om att mina kunskaper inom psykologi är 

begränsade.  

 

Uppsatsen redogör även för olika förslag som har lagts fram för att komma 

till rätta med restriktionsanvändningen i de svenska häktena och har därför 

ett rättsutvecklingsperspektiv. Då vissa aspekter av dessa förslag kan 

                                                
1 Kleineman 2013, s. 21ff. 



 7 

ifrågasättas och den svenska användningen av restriktioner i stort kan 

kritiseras används även ett kritiskt perspektiv.  

   

1.5 Forskningsläge och material 

Det material som har använts i uppsatsen består till huvuddel av svensk 

lagstiftning med tillhörande förarbeten. Doktrin har också använts för att 

förklara de rättsliga förutsättningarna för restriktioner vid häktning och för 

värdering av erkännanden. 

 

Flertalet undersökningar har gjorts angående vilka effekter som uppstår av 

isolering, både i fängelser och i häkten, och endast ett urval kommer att 

presenteras i uppsatsen. Peter Scharffs Smith arbete är dock en 

sekundärkälla som sammanställer den forskning som har gjorts om påverkan 

av isolering. Genom att använda mig av denna källa vill jag ändå fånga upp 

en del av den forskning som har gjorts. Vidare kommer två undersökningar 

att presenteras varav den ena är ett examensarbete som gjordes av Solveig 

Danielsson-Ekbom år 1982. Invändning skulle kunna göras mot arbetets 

ålder men då flertalet av de frihetsberövade än idag sitter isolerade under 

större delen av dygnet anser jag ändå att arbetet är relevant att studera.   

 

Forskningen kring falska erkännanden, främst falska medgörliga 

erkännanden, är något begränsad. I uppsatsen redogörs för rättspsykologens 

Gisli Gudjonssons forskning på området. Då det inte finns några svenska 

resningsfall som behandlar falska medgörliga erkännanden tar uppsatsen 

istället upp ett amerikanskt fall. Även ett svenskt fall där de dömda 

eventuellt gav ett falskt erkännande, men inte har fått resning, kommer 

behandlas. Båda dessa fall har uppmärksammats i dokumentärer. Kritik kan 

riktas mot att använda dokumentärer som källor. Medvetenheten om detta 

gör att de endast används som ett komplement till övrigt material och ligger 

inte ensamma till grund för några slutsatser.    
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Framställningen kring de olika förslag som har lagts fram för att minska 

restriktionsanvädningen tar sin utgångspunkt i Åklagarmyndighetens 

rapport ”Häktningstider och restriktioner”. Anledningen till detta är att 

Åklagarmyndigheten har en betydande roll avseende restriktions-

användningen i Sverige. Även det faktum att andra aktörer, såsom 

domarkåren och Kriminalvården, inte har lagt fram förslag till lösningar på 

problemen gör att materialet i Åklagarmyndighetens rapport får stort 

utrymme. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Uppsatsens inledande kapitel följs av en 

översiktlig beskrivning av den svenska regleringen av restriktioner vid 

häktning. I samma kapitel kommer delar av den kritik som Sverige har fått 

från internationella organ att redogöras för. Här kommer även olika förslag 

som har presenterats för att komma till rätta med problemen med hög 

restriktionsanvändning att presenteras. I nästkommande kapitel följer en 

redogörelse för forskning som gjorts avseendes psykologiska påfrestningar 

av isolering. I uppsatsens fjärde kapitel kommer värdering av erkännanden 

att behandlas, med fokus på återtagna erkännanden. I uppsatsens femte 

kapitel kommer Gudjonssons forskning om falska erkännanden behandlas 

och i samband med detta kommer även två fall att presenteras. 

Avslutningsvis redogör jag i uppsatsens sista kapitel för vad jag har kommit 

fram till utifrån valda perspektiv och frågeställningar.  
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2 Häktning och restriktioner 

2.1 Häktning 

Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som används för att 

frihetsberöva en brottsmisstänkt person. Enligt 24 kap 1 § RB får häktning 

meddelas då fängelse i mer än ett år är föreskrivet för det misstänkta brottet. 

Häktning kan ske utifrån tre olika grunder, flyktfara, kollussionsfara eller 

recidivfara. Minst en av dessa grunder måste föreligga för att den misstänkte 

ska kunna begäras häktad. Flyktfara innebär att det finns en risk för att den 

misstänkte undandrar sig en rättslig process och därmed även en eventuell 

påföljd. När någon häktas på grund av kollussionsfara finns det en risk för 

att den misstänkte kommer undanröja bevisning och försvåra utredningen av 

brottet. När det föreligger recidivfara finns det en risk för att den misstänkte 

kommer begå nya brott om han eller hon sätts på fri fot. I Sverige finns det 

ingen övre gräns på hur länge en misstänkt får hållas häktad, men ny 

häktningsförhandling ska i regel hållas varannan vecka enligt 24 kap 18 § 

tredje stycket RB.2  

 

2.2 Restriktioner  

I svensk straffprocessrätt råder principerna om omedelbarhet, muntlighet 

och koncentration. En följd av dem är att det i princip endast är det som 

lagts fram under huvudförhandlingen som får ligga till grund för rättens 

avgörande. De uppgifter som kommer fram under huvudförhandlingen har 

således ett högre bevisvärde än det som framkommer under förunder-

sökningen. Det kan därför vara av vikt att begränsa den misstänktes 

kontakter med omvärlden så att han eller hon inte påverkas och ändrar sin 

utsaga eller försöker påverka eventuella vittnen och målsäganden.3  

 
                                                
2 Lindberg 2012, s. 192ff.  
3 Ibid, s. 795.  
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Restriktioner får enbart användas då den misstänkte är häktad på grund av 

kollussionsfara enligt 24 kap 5 a § första stycket 2p RB.4 Åläggande av 

restriktioner prövas av rätten på begäran av åklagaren enligt samma lagrum. 

Det är således rätten som prövar om restriktioner är motiverade, men det är 

åklagaren som bestämmer vilka enskilda restriktioner som ska meddelas. 

Om den misstänkte begär det ska tingsrätten dock pröva åklagarens beslut 

att ålägga en restriktion av visst slag. Sedan en lagändring år 2011 går 

tingsrättens beslut om enskilda restriktioner av visst slag att överklaga till 

hovrätten.5 

 

Vilka restriktioner som den misstänkte kan åläggas framgår av 6 kap 2 § 

häkteslagen och kan exempelvis innebära besöksförbud, förbud mot vistelse 

med andra fångar och förbud mot att ta del av det som händer i omvärlden 

genom tidningar eller andra medier.  

 

Restriktioner innebär utöver frihetsberövandet ett ytterligare intrång i den 

häktades personliga integritet. Därför är det av vikt att proportionalitets-

principen beaktas så att fördelarna som restriktionerna innebär för 

säkerställandet av utredningen överväger det lidande som den häktade 

utsätts för. Lika viktigt att ha i åtanke är att den häktades skuld ännu inte är 

klarlagd. Med beaktande av oskyldighetspresumtionen får häktning och 

eventuella restriktioner inte utgöra ett straff i sig.6 I propositionen till 

häkteslagen framhölls att restriktioner som utgångspunkt endast ska 

användas för så få av de frihetsberövade som möjligt, de ska användas under 

kortast tänkbara tid och de enskilda restriktionsbesluten får inte vara mer 

ingripande än nödvändigt.7  

 

År 2013 var 9415 personer häktades i Sverige. Cirka 70 % av dessa ålades 

restriktioner. 1156 personer häktades med restriktioner i mer än 61 dagar.8 

                                                
4 Jfr RH 2000:4.  
5 Se 6 kap 4 § tredje stycket häkteslagen.  
  Prop. 2009/10:135 s. 114. 
6 Lindberg 2012, s. 795.  
7 Prop.1997/98:104 s. 33.  
8 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 91. 
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Under år 2014 var det endast 24 % av de häktade med restriktioner som fick 

ta del av isoleringsbrytande åtgärder i två timmar eller mer.9 

 

2.3 Kritik mot de svenska 
häktningsreglerna 

Internationellt har Sverige fått kritik för långa häktningstider och en 

omfattande användning av restriktioner, bland annat av Europarådets 

tortyrkommitté som sedan år 1991 har besökt Sverige ett flertal gånger. 

Senaste gången var år 2009 och ett nytt besök är planerat under år 2015. 

Kritiken har framförallt avsett att det inte finns någon övre gräns för hur 

länge en misstänkt får sitta häktad samt att restriktioner används 

slentrianmässigt. Av den senaste rapporten framgick även att en 

övervägande del av de häktade inte hade fått information om varför de var 

ålagda restriktioner.10  

 

Sverige har även fått kritik för att användandet av restriktioner vid häktning 

i många fall utgör isolering, senast i samband med att FN:s tortyrkommitté 

besökte Sverige i november 2014.11 Begreppet isolering används inte i 

svensk rätt och har därför ingen fastslagen definition. Den engelska 

översättningen ”solitary confinement” har dock av FN:s specialrapportör 

mot tortyr förklarats som en fysisk och social isolering av personer som är 

instängda i sina celler under 22-24 timmar per dygn. Isolering har av många 

ansetts utgöra tortyr.12  

 

                                                
9 Kriminalvårdens årsredovisning 2014 s. 10.  
10 CPT/Inf (2009) 34 s. 25. 
11 CAT/C/SR.1272.(2014) s. 2f.  
12 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 46.  
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2.4 Åtgärder för att komma till rätta med 
den höga restriktionsanvändningen 

2.4.1 Åklagarmyndighetens rapport 
 
I det följande avsnittet kommer olika förslag som har lagts fram för att 

komma till rätta med den höga restriktionsanvändningen att redovisas. 

Framställningen tar sin utgångspunkt i rapporten ”Häktningstider och 

restriktioner” som åklagarmyndigheten utgav i januari år 2014. 

Åklagarmyndigheten ser i rapporten över vilka åtgärder de själva bör vidta 

och hur de kan samverka med andra aktörer.  

 

Inledningsvis ska sägas, att som en följd av utredningen utfärdades i april år 

2015 nya riktlinjer för åklagarna avseende restriktioner. Rapporten hade 

visat att det i många beslut saknades skriftlig dokumentation om skälen för 

restriktionerna. Enligt de nya föreskrifterna ska åklagaren bland annat 

skriftligt motivera varje enskild restriktion som åläggs den häktade.13 

 

I rapporten utreder åklagarmyndigheten även om det finns ett behov av 

författningsändringar och presenterar dels egna förslag och dels förslag i 

SOU som de har ställt sig bakom i remissyttranden. Några av lagförslagen 

kommer att presenteras nedan.14  

 

2.4.2 Erkännande som strafflindringsgrund 
 
Åklagarmyndigheten framhåller i sin rapport att häktningstidens längd och 

behovet av restriktioner ibland kan vara en följd av att den misstänkte under 

förundersökningen lämnar olika utsagor eller inte lämnar någon berättelse 

alls. Åklagarmyndigheten menar att detta kan leda till att förhör behöver 

hållas med nya personer under förundersökningens gång och att andra 

                                                
13 ÅFS 2015:2.  
14 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 8.  
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åtgärder som inte förutsetts från början behöver vidtas. Åklagarmyndigheten 

framhåller att sådana utdragna förundersökningar skulle kunna förkortas om 

den misstänkte från början lämnade samma berättelse som vid 

huvudförhandlingen. Åklagarmyndigheten menar att ett incitament för den 

misstänkte att erkänna och lämna en självständig berättelse skulle motverka 

problemet med utdragna förundersökningar. Åklagarmyndigheten 

förespråkar således att ett erkännande ska medföra strafflindring.15 

  

Påföljdsutredningen framlade i SOU 2012:34 ett förslag om att införa 

erkännande och medverkan till utredningen som strafflindringsgrund i 29 

kap 5 § BrB, vilket åklagarmyndigheten i sitt remissvar ställt sig bakom. I 

samma paragraf ges idag strafflindring vid sådana omständigheter som gör 

att gärningsmannen anses mindre klandervärd, bland annat till den som 

frivilligt anger sig själv eller på annat sätt begränsar skadliga verkningar av 

brott. Påföljdsutredningen menar att det saknas skäl för att göra skillnad 

mellan en sådan situation och ett erkännande. Utredarna tror att den nya 

bestämmelsen skulle leda till att utredningsarbeten blir mer effektiva och 

kan bedrivas mer skyndsamt.16 Utredningen framhåller att lagförslaget 

skulle kunna innebära en viss risk för felaktiga erkännanden när den 

misstänkte har något att vinna på det. Dock tror utredarna att risken är 

relativt liten då strafflindring endast skulle ges när den misstänkte erkänner 

eller medverkar till utredningen av det egna brottet.17  

 

2.4.3 Dokumentation av förhör under 
förundersökningen genom ljud- och 
bildupptagning 

 
I SOU 2011:45 framlades ett förslag om att förhör under förundersökning i 

större utsträckning ska dokumenteras genom ljud- och bildupptagning.18 

Åklagarmyndigheten välkomnar detta lagförslag och menar att domstolen 
                                                
15 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 42.  
16 SOU 2012:34 s. 222. 
17 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 43. 
18 SOU 2011:45 s. 195.  
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då kan lägga större vikt vid utsagor som lämnats under förundersökningen. 

Detta eftersom domstolen genom upptagningen får en bättre uppfattning om 

under vilka omständigheter som utsagorna avgivits. Åklagarmyndigheten 

menar att lagändringen skulle medföra att bevisvärdet av förundersöknings-

förhören förbättras, vilket skulle leda till att restriktioner inte behövs i 

samma mån.19  

 

2.4.4 Ingående förhör med misstänkt under 
häktningsförhandling 

 
Ett tredje lagförslag som presenteras i åklagarmyndighetens rapport är att 

det under häktningsförhandlingen ska hållas ett förhör med den misstänkte 

som också ska dokumenteras genom ljud och bild. På detta sätt skulle 

domstolen kunna få en utförlig redogörelse av den misstänkte, vilket skulle 

leda till att den misstänkte i större utsträckning avger samma berättelse i 

huvudförhandlingen. Förhör under häktningsförhandlingar är något som 

förekommer i både Danmark och Norge.20 

 

2.4.5 Lagfäst rättighet till två timmars mänsklig 
kontakt 

 
En annan åtgärd som utreds är om det ska finnas en lagfäst rätt för den 

häktade till minst två timmars mänsklig kontakt per dag. Åklagarmyndig-

heten tror bland annat att det går att minska användningen av restriktioner 

avseende samsittning och vistelse i gemensamhet. I de fall där den häktade 

inte kan vistas tillsammans med andra häktade, på grund av stor risk för 

försvårande av utredningen, skulle den sociala kontakten istället kunna ske 

med häktespersonal, polisutredare och försvarare. Utredarna menar att 

isoleringsbrytande åtgärder uteslutande är en resursfråga. Detta med 

                                                
19 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 43. 
20 Ibid, s. 43. 
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undantag för de som frivilligt undandrar sig umgänge eller är så pass 

våldsamma att det blir svårt ur en säkerhetsaspekt.21   

                                                
21 Häktningstider och restriktioner 2014, s. 63f.  
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3 Effekter av isolering 

3.1 Sensorisk deprivation, suggestibilitet 
och sömnbrist 

Som tidigare nämnts sitter flertalet av de häktade med restriktioner under 

isoleringsliknande förhållanden. Ett begrepp som har använts när isolering 

har diskuterats är sensorisk deprivation. Begreppet myntades av psykologen 

Hebb när han utförde en studie i hur människor påverkas då de berövas 

normal kontakt med omvärlden. Sensorisk deprivation innebär en 

begränsning av extern stimuli, social isolering och autonomiförlust.22 

Sensorisk deprivation kan resultera i förhöjd suggestibilitet. När en person 

är suggestibel är han eller hon mer mottaglig för påverkan av känslor, 

stämningar och grupptryck.23 Den sensoriska deprivationen anses även 

kunna orsaka depression och leda till att högre mentala funktioner 

försämras.24    

 

Solveig Danielsson-Ekbom har i sitt examensarbete ”Psykologisk påverkan 

av isolering – en studie av häktessituationen” studerat 20 frihetsberövade 

personers psykiska hälsa. I sin studie utgår hon ifrån begreppet sensorisk 

deprivation då hon menar att tillståndet är utmärkande för häktessituationen.  

I undersökningen studerades de frihetsberövades psykiska hälsa vid två 

tillfällen, en gång precis vid frihetsberövandet och den andra gången efter 

fjorton dagar.25 Bland de häktade med restriktioner var det många som av 

den psykologiska stressen visade tecken på fysiska symtom som huvudvärk, 

ryggvärk, svettningar och ryckningar. Vanligt förekommande var även 

desperation och depressiva drag. Något annat som utmärkte sig i 

                                                
22 Danielsson-Ekbom 1982, s. 10.  
23 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/suggestibilitet.  
24 Danielsson-Ekbom 1982, s. 10.  
25 Ibid, s. 16-18.  
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undersökningen var att huvuddelen av försökspersonerna upplevde sömn-

problem vid båda undersökningstillfällena.26  

 

Just sömnbrist är något som lyfts fram av rättspsykologen Gisli Gudjonsson 

som vanligt förekommande bland häktade med restriktioner. Han menar att 

personer som lider av sömnbrist är betydligt mer suggestibla än de som har 

sovit ordentligt. Gudjonsson framhåller att sömnbristen i många fall kan 

leda till försämrad initiativ- och koncentrationsförmåga.27 

 

3.2 Scharff Smiths sammanställning 

Vilka effekter som isolering för med sig har diskuterats och undersökts 

sedan mitten av 1800-talet. Den danske forskaren Peter Scharff Smith 

gjorde år 2006 en översiktlig sammanställning av den forskning som har 

gjorts på isolering i fängelser och häkten. Resultatet av sammanställningen 

talar för att isolering är skadligt för hälsan. Flera av undersökningarna som 

Scharff Smith gått igenom visar att flertalet av de isolerade hade nedsatt 

koncentrationsförmåga vilket ledde till att de hade svårt att läsa och 

tillgodogöra sig information. Andra symtom som visade sig hos de isolerade 

var hallucinationer och illusioner, men även depression och sömnbrist.28 

Undersökningarna som genomgåtts visar att psykiska effekter kan 

uppkomma redan efter ett fåtal dagar och att de långvariga hälsoriskerna 

tenderar att öka för varje dag med isolering.29   

   

Scharff Smith framhåller att undersökningarna visar att påverkan av 

isolering visserligen är individuell och att de isolerade i ett fåtal av 

undersökningarna inte visade några psykiska symtom överhuvudtaget. Det 

var dock endast i två av undersökningar som testpersonerna hade isolerats 

frivilligt. Scharff Smith uppmärksammar även vissa brister i dessa 

                                                
26 Danielsson-Ekbom 1982 s. 55-56.  
27 Gudjonsson 2003 s. 31.  
28 Scharff Smith 2006, s. 488ff. 
29 Ibid, s. 502f.  
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undersökningar, bland annat att de isolerade var medvetna om att deras 

uppgifter inte skulle sekretessbeläggas och att testerna i snitt gjordes först 

tre och en halv dag efter att isoleringen hade upphört.30 

 

Scharff Smiths slutsats är att isolering leder till psykiska problem för 

flertalet av de isolerade. Han anser även att isolering under häktning många 

gånger kan vara farligare än isolering i fängelse då ovissheten kring 

framtiden innebär en större psykisk stress.31   

 

3.3 Kriminalvårdens rapport 

Kriminalvården utgav år 2011 en rapport efter att ha gjort en undersökning 

om psykisk hälsa hos häktade med restriktioner. Undersökningen kom fram 

till att var fjärde häktad med restriktioner och var femte utan restriktioner 

visade tecken på psykisk ohälsa vid inledningen av häktningen. Efter sexton 

veckor var den psykiska ohälsan fortfarande hög i gruppen som hade 

restriktioner medan den hade sjunkit bland dem som inte haft restriktioner. 

De som har gjort undersökningen menar att inledningen av häktnings-

perioden är som mest kritisk oavsett om personen i fråga har restriktioner 

eller inte men att de häktade utan restriktioner har ett större mentalt 

utrymme för krisbearbetning som gör att ohälsotalet efter en tid sjunker i 

denna grupp. Kriminalvården lyfter fram passiviteten, ovissheten och 

vanmakten som tre särskilt nedbrytande faktorer för den häktade med 

restriktioner. Det framhålls även att människor i krissituationer har en 

förmåga att finna sig till rätta i krissituationer när de kan finna egna 

lösningar på problem, men att passiviteten och den sociala isoleringen som 

uppkommer när människan sitter häktad med restriktioner motverkar den 

processen. De som gjort undersökningen frågar sig om inte den psykiska 

ohälsan hos häktade med restriktioner utgör ett rättssäkerhetsproblem. De 

menar att en person med depression eller ångesttillstånd har svårare att 

                                                
30 Scharff Smith 2006, s. 472ff.   
31 Ibid, s. 502f.  
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tillgodogöra sig sina rättigheter under processen och på så sätt får en sämre 

förmåga att försvara sig.32  

                                                
32 Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner 2011, s. 23.  



 20 

4 Erkännanden  

4.1 Erkännande som bevis 

4.1.1 Allmänt om bevis 
 
I svensk processrätt gäller den fria bevisföringens princip. I brottmål är det 

åklagaren som har bevisbördan och som ansvarar för att beviskravet 

uppfylls. Det råder frihet för åklagaren att välja bevismedel men det är 

därefter rätten som fritt bedömer dess bevisvärde och avgör om beviskravet 

är uppfyllt. Det råder dock en oenighet i doktrinen om beviskravet i brottmål 

är detsamma i alla typer av mål. Några menar att beviskravet är högre vid 

grova brott medan andra menar att man inte har ett högre beviskrav utan att 

högre krav endast ställs på bevisningens robusthet. Med högre krav på 

bevisningens robusthet menas att utredningen vid grövre brott ska vara 

grundligare och kraven på utredningens omfattning skulle därför variera, 

medan beviskravet skulle vara detsamma i alla mål.33   

 

4.1.2 Prövning av erkännande  
 
Den tilltalade kan välja att erkänna en eller flera omständigheter som 

åklagaren gör gällande i åtalet. Ett erkännande brukar kallas ”bevisens 

drottning” då det ofta får avgörande betydelse för åklagarens bevisning. 

Enligt 35 kap 3 § andra stycket BrB är erkännandet dock inte bindande för 

rätten utan utgör endast ett bevisfaktum.34 

 

För att domstolen ska kunna lägga ett erkännande till grund för en fällande 

dom krävs det att ingenting talar emot det. Domstolen måste pröva om 

erkännandet verkligen är avsett att vara ett erkännande och inte bara ett 

vitsordande av omständigheter samt om det är någon omständighet som 
                                                
33 Forsman 1997, s. 99f.  
34 Ekelöf, Edelstam och Heuman 2009, s. 75.  



 21 

talar emot det. Vad gäller grövre brott finns ett större krav på utredningens 

robusthet och att erkännandet kan stödjas av annan samverkande bevisning. 

Det krävs exempelvis att teknisk bevisning eller andra utsagor stödjer 

erkännandet så att alternativa förklaringar till brottet anses mindre troliga. I 

praxis har den kompletterande undersökningen vid lindrigare brott inte 

behövt vara lika grundlig. Om erkännandet har varit klart och utan förbehåll 

har det kunnat räcka som bevis i målet.35 

  

4.2 Återtaget erkännande 

4.2.1 Prövning av återtaget erkännande 
 
Det händer att en misstänkt tar tillbaka ett tidigare angett erkännande. Av 35 

kap 3 § första stycket 2 p RB framgår att värdet av ett återtaget erkännande 

ska prövas särskilt. Rätten måste ta ställning till om erkännandet eller 

återtagandet av det ska tillmätas värde. Bedömningen av ett återtaget 

erkännande kan delas in i fyra grupper. I den första gruppen finner rätten att 

återtagandet inte har något berättigande. Återtagandet tillmäts då inget 

bevisvärde utan bevisvärdet av det tidigare erkännandet blir avgörande för 

målets utgång. I det andra fallet finner rätten att den inte kan bortse från 

återtagandet. Då utgör återtagandet ett negativt hjälpfaktum. Ett hjälpfaktum 

förstärker eller försvagar ett bevisfaktums bevisvärde. Avgörande för 

utgången i målet blir hur starkt erkännandet var och hur mycket återtagandet 

reducerar dess bevisvärde. I den tredje varianten kan rätten inte avgöra 

vilken utsaga som har störst sannolikhetsförankring. Återtagandet medför då 

att erkännandets värde blir så lågt att åtalet ska ogillas. I det fjärde och sista 

fallet finner rätten att återtagandet har en sannolik verklighetsförankring och 

då läggs återtagandet till grund för en ogillande dom. Erkännandet utgör då 

endast hjälpfakta för bedömningen av återtagandets bevisvärde.36 

  

                                                
35 Diesen 2015, s. 93ff.  
36 Schelin 2007, s 88f.  
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4.2.2 Återtaget erkännande i praxis 
 
I RH 1994:97 prövade hovrätten bevisvärdet av ett återtaget erkännande. I 

målet var en kvinna misstänkt för att ha sålt heroin. Kvinnan hade under 

polisförhör och under häktningsförhandling redogjort för hur hon förvärvat 

heroin och sedan sålt det vidare. Vid ett polisförhör efter häktnings-

förhandlingen hade kvinnan sagt att hon kommit på historien i hopp om att 

bli frisläppt samt att hon då gripandet gjordes var påverkad av narkotika. 

Tingsrätten bortsåg helt från återtagandet och lade erkännandet ensamt till 

grund för en fällande dom.  

 

Även hovrätten fann att återtagandet kunde lämnas utan anseende. 

Hovrätten ogillade dock åtalet på den grund att ingen annan utredning hade 

lagts fram för att kontrollera riktigheten av det återtagna erkännandet. 

Hovrätten framhöll att det vid allvarligare brott krävs en utförligare 

utredning och att ett erkännande inte ensamt kan utgöra bevis för att det ska 

vara ställt utom rimligt tvivel att brott har begåtts. 
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5 Falska erkännanden 

5.1 Anledningar till falska erkännanden 

Det kan finnas olika anledningar till varför någon väljer att erkänna falskt. 

Rättspsykologen Gisli Gudjonsson har delat in erkännanden i tre 

psykologiska kategorier, som ska presenteras nedan.  

 

5.1.1 Frivilliga falska erkännanden 
Frivilliga falska erkännanden avges utan att personen i fråga har utsatts för 

yttre press. Personerna tar vanligtvis kontakt med polisen på egen hand och 

erkänner att de har begått brott. Ofta kan personen som erkänner ha hört om 

brottet genom olika medier. I andra fall har inget brott begåtts. Varför någon 

väljer att lämna ett frivilligt falskt erkännande kan bero på flera olika saker. 

Exempelvis kan personen i fråga ha ett sjukligt behov av att få 

uppmärksamhet, eller avges erkännandet för att skydda den verkliga 

förövaren.37   

 

5.1.2 Framtvingade medgörliga falska 
erkännanden 

Framtvingade medgörliga falska erkännanden är en följd av den press som 

själva processen kan utgöra. Den misstänkte erkänner inte brottet frivilligt 

utan ger endast efter för att vinna kortsiktiga fördelar. Den misstänkte kan 

exempelvis tro att erkännandet kommer leda till att förhöret avslutas eller att 

frihetsberövandet upphör. Denna typ av erkännande är särskilt 

förekommande bland dem som lider av klaustrofobi eller alkohol- och 

drogabstinens. Den som avger erkännandet är troligtvis många gånger väl 

medveten om konsekvenserna av erkännandet men den omedelbara fördelen 

överväger de osäkra och långsiktiga nackdelarna. Det kan även vara så att 

                                                
37 Gudjonsson 2003, s. 194f.  
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de som erkänner naivt tror att sanningen kommer fram i slutändan ändå. 

Ofta återtas denna typ av erkännande snart efter det att den omedelbara 

pressen har upphört.38  

 

5.1.3 Framtvingade internaliserade falska 
erkännanden 

Ett framtvingat internaliserat falskt erkännande innebär att den misstänkte 

under förhör börjar tro att han eller hon faktiskt har begått brottet i fråga. 

Detta trots att den misstänkte inte har något faktiskt minne av det. Det kan 

finnas olika faktorer som gör att den misstänkte tror att han eller hon har 

begått brottet. Den misstänkte kan exempelvis sakna minnesbilder av vad 

han eller hon gjorde vid tiden för brottet. Framtvingade internaliserade 

falska erkännanden kan vara en följd av alkoholförtäring eller amnesi.39 

 

5.2 Fall av framtvingade medgörliga 
falska erkännanden 

De senare åren har framtvingade internaliserade falska erkännanden 

uppmärksammats i Sverige i och med turerna kring Thomas Quick. Svenska 

resningsfall på grund av framtvingade medgörliga falska erkännanden finns 

dock inte att hitta. Jag kommer därför istället presentera ett amerikanskt fall 

som uppmärksammades under 2000-talet samt ett svenskt fall där de dömda 

för brottet har angett att de blev oskyldigt dömda, men nekats ansökan om 

resning.  

 

5.2.1 Central Park Jogger Case 
 
I USA har ett uppmärksammat fall om falska erkännanden kommit att kallas 

Central Park Jogger Case. En kvinna hittades svårt misshandlad och våld-
                                                
38 Gudjonsson 2003, s. 195f.  
39 Ibid, s. 196f. 
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tagen sent en kväll år 1989 i Central Park i New York. Tidigare under 

kvällen hade fem tonårspojkar befunnit sig i parken och hade bland annat 

misshandlat en person samt kastat sten på bilar. Polisen arresterade några av 

pojkarna och de placerades i häkte. När kvinnan senare hittades kopplade 

polisen brottet till de redan misstänkta tonårspojkarna. Under inspelade 

förhör erkände fyra av de fem misstänkta pojkarna brottet och alla fem 

dömdes till långa fängelsestraff. Tretton år senare klev Matias Reyes fram, 

en av polisen tidigare känd mördare och våldtäktsman, och erkände att han 

hade begått brottet som de fem pojkarna hade dömts för år 1989. I samband 

med detta gjordes DNA-prover på sperman som hade hittats vid 

brottsplatsen. Resultatet bekräftade att Matias Reyes hade varit inblandad i 

brottet. Varför erkände då tonårspojkarna att de hade begått brottet? 

Pojkarna berättade i efterhand att de hade utsatts för långa och hårda förhör. 

Enda anledningen till att de erkände var för att de ville komma hem och 

polisen hade sagt att ett erkännande skulle ta dem därifrån.40  

 

5.2.2 Dalabränderna 
 
År 1975-1976 förekom ett antal bränder på olika platser runtom i Falun. 

Totalt anklagades åtta ungdomar för mordbränderna och alla erkände dåden.  

Samtliga blev dömda men har i efterhand tagit tillbaka sina erkännanden. De 

hävdar att anledningen till att de erkände var för att de trodde att de skulle få 

komma hem. Många utav dem hade suttit häktade och de hävdar att polisen 

under hårda förhör hade gett sken av att skulle de få komma därifrån om de 

erkände bränderna.41  

 

                                                
40 Burns, The Central Park Five, 2012. 
41 Råstam, Dokument inifrån – varför erkände dem?, 2008.  
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6 Slutsatser och analys 

6.1 Varför ser den svenska användningen 
av restriktioner ut som den gör och 
påverkas den misstänktes psykiska 
hälsa av det? 

Att andelen häktade med restriktioner är orimligt hög är något som märks 

genom den återkommande kritik som Sverige har fått internationellt. Ett 

enkelt och klart svar till varför restriktioner används så frekvent finns inte. 

En anledning bör dock kunna vara principen om omedelbarhet som till viss 

del styr bevisningen i svensk processrätt. Att endast det som sägs under 

huvudförhandlingen får ligga till grund för domen innebär att det finns ett 

intresse av att begränsa möjligheten för den misstänkte att påverka andra 

och förhindra att den misstänkte själv ändrar sin utsaga. 

 

Å ena sidan är det av stor betydelse att vittnen och målsäganden skyddas 

från hot och påverkan, framförallt i stora brottmål gällande organiserad 

brottslighet med stora nätverk. Å andra sidan kan det med beaktande av 

proportionalitetsprincipen och intentionerna i förarbetena, starkt ifrågasättas 

om fördelarna med restriktioner i så många fall väger upp nackdelarna som 

intrånget innebär för den häktade. Sett till statistiken skulle det i teorin vara 

70 % av alla häktade som riskerar att försvåra sin utredning i sådan mån att 

de behöver åläggas restriktioner. Jag har svårt att tro att denna siffra 

stämmer i praktiken.  

 

Än mer kan det ifrågasättas om de restriktioner som åklagarna sedan ålägger 

den häktade är motiverade när 75 % av de häktade som åläggs restriktioner 

sitter under isoleringsliknande förhållanden.  
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En annan förklaring till den höga användningen av restriktioner skulle 

kunna vara att domstolen inte prövar varje enskild restriktion utan åklagaren 

har fritt att välja vilka restriktioner som ska åläggas. Som nämnts finns det 

sedan några år tillbaka en möjlighet för den häktade att överklaga 

åklagarens beslut att ålägga en viss restriktion men denna möjlighet har 

sällan utnyttjats. Det ska bli intressant att se om de nya riktlinjerna för 

åklagarna kommer leda till en minskad användning av restriktioner. 

Förhoppningsvis leder riktlinjerna även till att de häktade får större visshet 

om varför de åläggs restriktioner.  

 

Enligt min mening skulle användningen av restriktioner kunna minska än 

mer om det istället var domstolen som beslutade om vilka enskilda 

restriktioner som ska åläggas den häktade. Åklagarens motivering till det 

enskilda beslutet hade då förhoppningsvis blivit mer utförligt och 

domstolens prövning hade blivit en säkerhetsventil för ett mer 

proportionerligt restriktionsanvändande.  

   

Inte nog med att isoleringen som förkommer i svenska häkten kan ses som 

tortyr visar den forskning som redogjorts för att de negativa hälsoeffekterna 

av isolering är omfattande. Undersökningar visar att olika psykologiska 

symtom kan uppstå. Frekvent förekommande är sömnbrist. Gudjonsson 

framhåller att sömnbristen leder till förhöjd suggestibilitet och nedsatt 

koncentrationsförmåga. Scharff Smiths sammanställning visar att 

sömnbristen leder till nedsatt koncentrationsförmåga som bland annat kan 

visa sig genom att den isolerade har svårt för att läsa och på andra sätt 

tillgodogöra sig information.  

 

Redan vid sömnbristen kan vi se att den isolerades möjligheter att ta tillvara 

sina rättigheter i processen är försämrade. Tillsammans med de andra 

psykiska effekterna som har redogjorts för såsom förhöjd suggestibilitet, 

hallucinationer, huvudvärk och depression säger det sig självt att isoleringen 

leder till ett betydande rättssäkerhetsproblem 
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6.2 Ökar risken för falska erkännanden 
när den misstänkte åläggs 
restriktioner och hur ska de värderas 
om de senare återtas? 

De psykiska påfrestningar som kan följa av restriktioner vid häktning kan 

leda till att angelägenheten för att ta sig ur häktningssituationen blir högre. 

Gudjonsson menar att ett falsk medgörligt erkännande kan vara en följd av 

den press och psykiska påfrestning som frihetsberövandet innebär. I hopp 

om att ta sig ur den svåra situationen väljer misstänkta att erkänna brott, 

trots att de är väl medvetna om konsekvenserna utav det. Eftersom det inte 

finns några svenska resningsfall på grund av det som kallats falska 

medgörliga erkännanden har uppsatsen istället redogjort för två fall som 

uppmärksammats i dokumentärer. Även om tillförlitligheten till dessa källor 

kan ifrågasättas är det intressant att se att ungdomarna i de båda fallen har 

uppgett att de erkänt på den grund att de ville ta sig ifrån den pressade 

situationen. Med stöd av Gudjonssons forskning och de två fallen som har 

presenterats skulle man kunna säga att den psykiska press som kan följa av 

restriktioner vid häktning leder till en förhöjd risk för falska erkännanden. 

 

Som nämnts tas ett falskt medgörligt erkännande ofta tillbaka när den 

pressade situationen har upphört. Det är här till sin rätt att kalla erkännandet 

”bevisens drottning” då det kan få stor betydelse som bevismedel trots att 

det senare återtas. Fyra olika förslag på värdering av ett återtaget 

erkännande har presenterats i uppsatsen. Med den fria bevisföringens 

princip är det dock ändå fritt fram för domstolen att själv bestämma hur det 

ska värderas. Något som kan funderas över är i vilken utsträckning 

domstolen i de här fallen tar hänsyn till de omständigheter som erkännandet 

har lämnats under. Vi kunde exempelvis i RH 1994:97 se att domstolen 

överhuvudtaget inte beaktade det återtagna erkännandet, trots att kvinnan 

hade ett drogberoende och var påverkad då erkännandet gavs. Här skulle 
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kvinnans erkännande kunna utgöra ett falskt medgörligt erkännande då hon 

säger att hon gav det i hopp om att bli frisläppt. Om domstolen inte beaktar 

att ett erkännande har getts under drogpåverkan har jag än mer svårt att tro 

att den beaktar att erkännandet givits under psykisk stress som uppstår vid 

isolering.  

 

6.3 Vilka förslag har lagts fram för att 
minska användningen av restriktioner 
och hur påverkar de risken för falska 
erkännanden? 

Åklagarmyndigheten uppmärksammar i sin rapport de psykiska problem 

som kan följa av restriktioner vid häktning och den verkar vara angelägen 

om att komma tillrätta med problemen. Det kan dock diskuteras om de 

förslag till lagändringar som Åklagarmyndigheten lägger fram beaktar 

risken för falska erkännanden.  

  

Som påföljdsutredningen och Åklagarmyndigheten framhåller borde 

straffrabatt när någon erkänner ett brott och medverkar till utredningen 

kunna leda till att antalet dagar i häktet med restriktioner minskas. 

Utredningen går då snabbare och när den misstänkte hjälper till att utreda 

brottet blir det enklare för förundersökningsledaren att säkerställa annan 

bevisning som stödjer erkännandet. Lösningen känns dock aningen enkel 

och det saknas en utförligare diskussion om risken för falska erkännanden. 

Påföljdsutredningen avfärdar risken något lättvindigt med motiveringen att 

straffrabatt endast skulle ges vid erkännande och medverkan till utredningen 

av det egna brottet. Falska medgörliga erkännanden handlar just om 

erkännanden av det egna brottet för att ta sig ur en svår situation. Varken 

påföljdsutredningen eller åklagarmyndigheten reflekterar över att ett 

incitament för att erkänna skulle kunna leda till fler framtvingade 

medgörliga falska erkännanden. Om det skulle finnas ytterligare en fördel 
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med att erkänna, utöver ”chansen” att ta sig ur sin situation, skulle det 

troligtvis leda till att fler människor blir benägna att erkänna brott.  

 

Även om de misstänkta genom att erkänna brottet och medverka till 

utredningen kan verka för att processen går snabbare, verkar förslaget i 

mångt och mycket enbart grunda sig på processekonomiska skäl. Risken för 

falska erkännanden gör att förslaget, om det skulle införas, skulle kunna bli 

ett rättssäkerhetsproblem.  

 

Åklagarmyndighetens förslag om att i större mån spela in förhör under 

förundersökning, samt ha mer ingående förhör under häktnings-

förhandlingarna, skulle också med stor sannolikhet leda till att 

användningen av restriktioner vid häktning minskar. Behovet av att 

förhindra kontakter med omvärlden blir då inte lika stort eftersom de 

tidigare förhören under förundersökningen skulle få ett högre bevisvärde. 

Samtidigt innebär det högre bevisvärdet för uppgifter som lämnats tidigt 

under förundersökningen även att ett falskt erkännande skulle tillmätas 

högre värde. Som tidigare nämnts kan psykisk ohälsa uppkomma redan de 

första dagarna med restriktioner vilket medför en risk för falska 

erkännanden. Ur denna aspekt kan lagförslaget te sig problematiskt.  

 

När ett erkännande under inspelat förhör eller häktningsförhandling får 

högre bevisvärde finns även en risk för att förundersökningen blir sämre 

utförd. När polis och åklagare har fått ett erkännande skulle initiativet till att 

hitta kompletterande bevis kunna minska och de skulle ”nöja sig” med 

erkännandet som de fått. När domarna får lägga större vikt vid sådant som 

sagts under tidigare förhör är det möjligt att de omedvetet skulle sänka 

kraven på den kompletterande utredningen. I RH 1994:97 såg vi att 

tingsrätten enbart gick på erkännandet, trots att förundersökningen saknade 

kompletterande bevis. Även om hovrätten senare uppmärksammade detta 

visar rättsfallet att domstol och utredare kan vara mindre noggranna i den 

kompletterande undersökningen. Jag tror att detta skulle kunna inträffa 
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betydligt oftare när vetskapen redan från början finns om att erkännandet 

som lämnats tidigt kommer få ett högt värde.  

 

Samtidigt vet vi inte hur vanligt förekommande det är med falska 

erkännanden och det går därför inte att säga vilken risk för det som 

lagförslaget skulle innebära. Kanske väger fördelarna med att få ner 

användandet av restriktioner tyngre än den risk som föreligger för att ett 

falskt erkännande skulle få ett högre bevisvärde. Våra grannländer använder 

sig av detta system och har på så sätt tillmötesgått den kritik som de tidigare 

fick internationellt. Även om förslagen i mångt och mycket skulle vara att 

föredra borde dock risken för falska erkännanden uppmärksammas vid 

utformandet av dem.  

 
 
Det är förvånande att Sverige saknar en lagfäst rätt till en lägsta tid per dag 

med isoleringsbrytande åtgärder för häktade med restriktioner. Förslaget 

står, till skillnad från de andra förslag som har presenterats, inte i strid med 

grundläggande straffprocessprinciper och borde på så sätt kunna vara 

enklare att genomföra. Åklagarmyndigheten framhåller att förslaget i 

princip endast utgör en resursfråga. Att det är en fråga om resurser gör dock 

förslaget något kontroversiellt. Det handlar om att förbättra levnadsvillkoren 

för de som eventuellt har begått grova brott. Många skulle nog anse att 

pengarna kan läggas på annat. Då internationell kritik återkommer borde 

dock en lagfäst rätt till minst två timmars isoleringsbrytande åtgärder vara 

något som prioriterades av lagstiftaren. Än mer angeläget anser jag att 

förslaget är då de skadliga verkningarna av isolering är omfattande och kan 

äventyra rättssäkerheten.  

 

Även om åklagarmyndighetens förslag i vissa delar är anmärkningsvärda 

har de ändå genom sin rapport gjort en ansträngning för att hitta lösningar 

till en minskad restriktionsanvändning. Det är dock inte enbart åklagarna 

som ägnar sig åt häktning och restriktioner. Jag tror att det hade varit 

värdefullt om även andra aktörer, såsom domarkåren och Kriminalvården, 

såg över sina organisationer och utvärderade vad som skulle kunna göras 
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annorlunda. Exempelvis hade det hade varit bra om domarkåren såg över 

arbetssättet vid beviljande av åläggande av restriktioner och Kriminalvården 

såg över vilka åtgärder som kan och bör vidtas för att säkerställa den 

häktades rätt till isoleringsbrytande åtgärder. Allra bäst tror jag att det skulle 

vara om dessa tre aktörer tillsammans såg över vilka åtgärder som kan 

vidtas. Förhoppningsvis hade då välgrundade och genomgångna förslag 

kunnat läggas fram. Framtiden får utvisa om en sådan kraftansträngning blir 

aktuell.  

6.4 Avslutning 

Sammanfattningsvis är den svenska användningen av restriktioner vid 

häktning av många att se som isolering och den slentrianmässiga 

användningen av den är under all kritik. Flertalet studier visar att isolering 

leder till psykisk ohälsa. Forskning visar även att det i sin tur kan leda till att 

den misstänkte väljer att erkänna brottet för att ta sig ur den påfrestande 

situationen. Trots att de psykiska påfrestningarna kan leda till att den 

misstänktes möjlighet att tillvarata sin rätt försämras går arbetet med att 

komma tillrätta med problemen långsamt. Även om förslagen som under 

senare år har lagts fram i mångt och mycket skulle leda till en minskad 

restriktionsanvändning har min studie visat att risken för falska erkännanden 

beaktas ytterst lite, och i vissa fall inte alls. Om lagförslagen blir aktuella att 

införa tror jag det är viktig att risken för falska erkännanden får större 

utrymme i utformandet av dem. Om man belyser problematiken och sätter 

sig in i forskningen som gjorts, blir risken enklare att eliminera.  
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