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Summary 
No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does 

any other country have such high conviction rate. How is this possible? The 

following paper deals with the investigation, the procedural phase and the 

execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the 

corresponding Swedish procedure. 

 
At first, the paper describes the arrest and decisions concerning the 

detention time in Japan and how it differs from Sweden. The Japanese 

prosecutor’s right to suspend prosecution and the power of the prosecutor in 

the Japanese criminal justice system will then be presented. 

 
The introduction of lay judges (saiban-in) in Japan is also described and is 

compared with the jury system in USA and the lay judges in Sweden. This 

reform meant greater insight in the Japanese justice system and also 

decreased the power of the prosecutor in some ways. It is followed by an 

explanation of the importance of confession in Japan and why it is 

considered as the “king of evidence”. 

 

The death penalty and imprisonment for life are the strictest punishment in 

Japan and Sweden, the controversy surrounding the death penalty and the 

estimate and adjustment that precede the conviction. 

 
At last the adjustments, made between arrest and verdict is carried out, are 

analysed. These adjustments are often between efficiency and the legal 

rights of the individual. In Japan, efficiency is more important than it is in 

Sweden. This is at the expense of the legal rights of the individual and some 

reforms may be considered. On the other hand, Japan has in fact succeeded 

with the crime prevention and Sweden may have a lot to learn from Japan as 

well.  
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Sammanfattning 
Inget annat industrialiserat och demokratiskt land har så låg brottsfrekvens 

som Japan. Det finns heller knappt något annat land som har så hög andel 

fällande domar. Hur är det egentligen möjligt? Följande text behandlar 

förundersökningen, den processuella fasen och verkställandet vid ett 

mordfall i Japan och jämför det med det motsvarande svenska förfarandet.  

Avhandlingen (kap 3-4) berör till en början gripandet och hur 

häktningstiden skiljer sig i Japan och Sverige, där den är begränsad i Japan 

och obegränsad i Sverige. Därefter uppmärksammas åklagarens stora 

inflytande i det japanska straffrättssystemet. Åklagarens ensamrätt till 

åtalssuspension, att besluta att inte väcka åtal, tillsammans med det faktum 

att rättens övriga aktörer inte är lika inflytelserika, talar om ett rättssystem 

där åklagare har mycket att säga till om.  

Vidare beskrivs det nya lekmannasystemet som introducerades i Japan för 

några år sedan, saiban-in. Här finns likheter med både det svenska 

nämndemannasystemet och det amerikanska jurysystemet och innebar en 

större insyn i rättsväsendet. Avhandlingen berör även vikten av erkännande i 

Japan och som kan påverka påföljden för förbrytaren.  

Därefter redogörs det för de strängaste straffen i Japan och Sverige, 

dödsstraff respektive livstids fängelse. Fokus hamnar på kontroversen kring 

dödsstraff den bedömning och avvägning som föregår dödsdomar.  

Till sist analyseras de avvägningar som görs från gripande till det att 

verkställande av dom sker. Avvägningar står oftast mellan effektivitet och 

rättssäkerhet och i Japan tenderar effektivitet att prioriteras oftare än i 

Sverige. Då det sker på rättssäkerhetens bekostnad kan en del reformer 

möjligen vara aktuella, vilket också är fallet i Japan. Oavsett så har Japan på 

ett eller annat vis lyckats med brottspreventionen, och där kan det finnas en 

hel del att lära för svensk del.  
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Förord 
På grund av min egen bakgrund med en japansk mor har intresset för Japan 

alltid funnits naturligt under min uppväxt. Trots flertalet besök i mitt andra 

hemland är det fortfarande mycket som varit höjt i dunkel, bland annat hur 

lagen och rättssystemet fungerar. Under kursen i straffrätt växte mitt intresse 

för brottsprevention, repression och brottsutredningar. Tankar och frågor om 

hur det ser ut i Japan var då inte allt för långsökta. Efter att ha lyft frågor 

och diskuterat med först min far och därefter med min handledare uppstod 

fragmenten till det som kom att bli den här uppsatsen. Jag vill därför rikta 

ett speciellt tack till mina föräldrar, som bidragit med inspiration och tips 

samt agerat bollplank under uppsatsskrivandet. Jag vill även tacka min 

handledare Sverker Jönsson som uppmuntrat mig till att skriva kring det här 

ämnet, samt kursare och vänner som stått ut med diskussionsfrågor och sena 

pratkvällar de senaste månaderna. 

 

Kai Henrysson 
Lund, januari 2017  
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1 Inledning 
1.1 Allmänt 

Få saker rör upp känslor såsom ett brott gör, framförallt när det är riktat mot 

en person och synnerligen när det resulterat i personens död. Vad händer i 

ett samhälle när en eller flera personer orsakar en annan människas död? 

Genom historien kan vi se ett krav på vedergällning dels från de närmast 

sörjande, men även från makthavarens sida. I de flesta länder i världen finns 

det därför bestämmelser och lagar för hur sådana situationer ska hanteras. I 

Sverige är det främst bestämmelserna i brottsbalken (1962:700)1 som är 

tillämpliga. Det ser såklart inte likadant ut i resten av världen, även om det i 

mångt och mycket finns likheter och gemensamma bestämmelser.  

 
Det som dock samtliga kulturer och rättsordningar har gemensamt är att 

man vill reglera antalet brott och upprätthålla en viss ordning i samhället. 

Ett av de länder som i alla fall på pappret lyckas bäst med detta är Japan, ett 

land där det, begås ca 0,3 mord per 100 000 invånare på ett år. Som 

jämförelse uppgick den siffran till 23,4 i Brasilien och 4,7 i USA. I Sverige 

är mordfrekvensen strax under 1 per 100 000 invånare.2  

 
1.2 Syfte och frågeställning 

I följande uppsats är syftet att se närmare på det japanska straffrättssystemet 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv, med fokus på mordfall. Hur skiljer sig 

förundersökningen, den processuella fasen och verkställighetsfasen vid 

mordfall i Japan och Sverige? Avsikten med uppsatsen är att jämföra 

japansk straffrätt med svensk och redogöra för de utmaningar och 

avvägningar som kan krävas för ett rättssäkert straffrättssystem. 

 

1.3 Avgränsningar 

Vid jämförelse av två olika rättssystem är det lätt att gå alltför brett och inte 

fokusera på de frågeställningar som ställts. Jag har därför valt att enbart se 

                                                
1 Citeras BrB. 
2 Statistik UNODC (FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott) s.126 f. 2 Statistik UNODC (FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott) s.126 f. 
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf  
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på de regleringar som berör en person misstänkt för just mord i de olika 

länderna. Den som dödar utan uppsåt kan inte kallas för mördare, och 

kommer därmed inte behandlas som sådan. Därför kommer ämnet att 

avgränsas dels från andra typer av allvarlig brottslighet som 

människohandel och terrorism, men också dels från de som oaktsamt dödar 

annan. Mord är det brott som, vilket nämndes ovan, berör mest och som 

skapar mest debatt i vårt samhälle. Den som står i centrum för den 

diskussionen är just gärningspersonen, alltså mördaren. Uppsatsen kommer 

inte att fokusera på offret eller vittnen i någon större utsträckning, utan 

huvudmålet är att beskriva rättsväsendets behandling av de som anses vara 

mördare, från gripande till verkställande av dom.  

 
Den här uppsatsen tar avstamp i straffrättsliga bestämmelser och det 

kommer därför inte att redogöras närmare för mänskliga rättigheter och 

konstitutionell rätt. Vidare finns det en poäng att betona det juridiska 

förfarandet och inte gå alltför djupt in på de samhälleliga förklaringarna till 

varför en människa kan tänka sig att döda annan. Däremot kan det vara 

viktigt att se på samhället för att finna ut hur lagstiftningen utformats till det 

den är idag, samt hur den tillämpas av rättsväsendet. 

 
1.4 Metod 

Jag har använt mig av komparativ metod, vilket är inriktat på att beskriva 

och analysera skillnader och likheter genom jämförelse. En granskning av 

lagtext och litteratur om gällande rätt i Japan har kompletterats med en 

mindre granskning av det svenska rättsläget för jämförelse och förståelse. 

 
1.5 Forskningsläge och material 

Det finns knappt någon svensk litteratur eller forskning som berör den här 

typen av komparation. Däremot finns det betydligt mer amerikansk litteratur 

som jämför japansk rätt med det rättssystem som finns i USA. Därför är en 

stor del av de källor gällande japansk rätt på engelska, vilka angriper ämnet 

ur ett amerikanskt perspektiv. Jag har på grund av bristande kunskaper i 

amerikansk rätt försökt att inte utgå från USA utan att se på de fakta som 

redogörs för ur ett svenskt perspektiv. Många begrepp är direktöversatta 
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från engelska medan ett fåtal har baserats på de egna relativt begränsade 

kunskaperna i japanska. 

 
De litterära källor som funnits tillgängliga för det här ämnet har inte i alla 

delar varit uppdaterade till dagens datum. Det leder förstås till en mindre 

precis redogörelse för det nuvarande rättsläget och bör tas i beaktande av 

läsaren. Som komplement har desto fler elektroniska källor, som diverse 

rapporter och tidningsartiklar, använts då dessa varit betydligt mer 

lättillgängliga. Rättsläget ändras dock sällan över en natt och det kan därför 

vara möjligt för läsaren att anta att det som tas upp i uppsatsen också är en 

relativt korrekt beskrivning av dagens rättsläge.  

 
De japanska lagtexterna är hämtade från Japanese Law Translation, som 

tillhandahålls av det japanska justitiedepartementet. De är översatta till 

engelska enbart för att kunna användas som referens för ökad förståelse av 

det japanska rättssystemet och är därmed inofficiella utan bindande verkan.3 

 
1.6 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen kommer till en början introducera de fundamentala 

dragen i det japanska samhället och straffrättssystemet för läsaren. Därefter 

kommer vi att se närmare på hur förundersökningen, den processuella fasen 

samt verkställighetsfasen ser ut vid mordfall, från gripande av en misstänkt 

tills det att dom meddelas. Det kommer att följas upp av vad som händer 

den dömde och hur samhället behandlar och bemöter denne. Redogörelsen 

kompletteras löpande med paralleller till hur det ser ut i Sverige. Då jag 

utgår från att läsaren är någorlunda insatt i det svenska straffrättssystemet 

kommer styckena om de svenska förhållandena att hållas korta. Därefter 

kommer uppsatsen att analysera de skillnader och likheter som förekommer 

samt hur rättssäkert det är. Till sist besvaras frågeställningen tillsammans 

med en kort, avslutande reflektion.  

                                                
3 About Japanese Law Translation: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/help/?re=02 
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2 Utgångspunkter 
Innan vi fördjupar oss i vad som gäller är det viktigt att ha vissa 

utgångspunkter, såsom vad komparation innebär och vad som bör tas i 

beaktande vid en sådan jämförelse. Det är även av vikt att läsaren 

informeras om landet Japan, de tillämpliga lagarna och samhällets normer. 

 
2.1 Allmänt om komparation 

Det är lätt att den som studerar det svenska rättssystemet faller in i tankarna 

att det svenska förfarandet är det enda eller i alla fall det mest rätta. Men 

inom den komparativa rätten är det viktigt att ta avstamp i det faktum att 

andra rättssystem inte är illegitima enbart pga. att de är olika det egna 

rättssystemet. På samma sätt som det finns olika skolsystem för människor 

runt om i världen för att undervisa barn och ungdomar finns det olika 

lösningar för att upprätthålla ordning i olika kulturer. En viss typ av 

rättsordning passar vissa kulturer bättre än andra medan andra typer av 

rättsordningar kan visa sig bättre inom andra kulturer.4 

 
Samtidigt är det viktigt att jämföra det unika i det japanska rättssystemet 

med aspekter i det svenska. Det är nästan omöjligt att förstå hur det fungerar 

i ett annat land eller en annan kultur utan att jämföra det med någonting 

annat. Det är enbart genom komparation som de specifika egenskaperna kan 

kännas igen och bedömas.5 

 
2.2 Rättssäkerhet 

I inledningen nämndes att syftet med uppsatsen var att se närmare på det 

japanska straffrättssystemet med fokus på mordfall ur ett rättssäkerhets-

perspektiv. Rättssäkerhet är skydd mot godtyckliga ingrepp från samhällets 

sida. Som garanti för rättssäkerheten finns legalitetsprincipen, att 

medborgarna genom lagstiftningen kan förutse när och hur de kan bli 

föremål för straffrättsliga ingripanden.6 

                                                
4 Port, Kenneth L: Comparative Law… (1996) s. 7 f. 
5 Johnson, David T: The Japanese Way of Prosecution (2002) s. 89. 
6 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, 2013 s. 46. 
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2.3 Kort fakta om Japan  

Sett från Sverige är Japan ett relativt främmande och annorlunda land på 

andra sidan jordklotet. Som följd av det är olikheterna många, och det finns 

ett flertal punkter där länderna står för totalt motsatta värderingar. Till 

exempel tillhör Sverige ett av de mest jämställda länderna i världen medan 

Japan på många håll är långt nere på den listan.7 

 
Vidare är Japan ett land med nästan unik homogenitet, 97 % av 

befolkningen är japaner och invandringen är mycket liten. Det kan jämföras 

med de 83 % av den svenska befolkningen som är födda i Sverige.8 Det 

japanska samhället betonar i stort gruppnormer, misstänksamhet mot 

främlingar och nedtryckande av individualism, konfliktundvikande och ett 

allmänt eftersträvande av harmoni, vilket kan stå i direkt motsats med en del 

samhällsvärderingar som är vanliga i Sverige.9  

 
Det är även viktigt att läsaren tar i beaktande den föreliggande differensen 

mellan länderna i befolkningsmängd. Sverige, med sina knappa 10 miljoner, 

är i princip likvärdigt med antalet invånare i huvudstaden Tokyos innerstad. 

Att den här uppsatsen jämför ett land med mer än tolv gånger så stor 

befolkning som det andra gör att statistiken ibland kan vara svår att förstå.10 

 
2.3.1 Den utmärkande statistiken 

Det japanska straffrättssystemet och dess brottsprevention saknar motstycke 

i världen. Inget industrialiserat land med demokrati har lägre brottsfrekvens 

eller mindre fängslande av brottslingar än Japan. Dessutom sjunker andelen 

våldsbrott, medan stora delar av världen går i motsatt riktning, Sverige 

inkluderat. Förklaringarna till detta är inte helt självklara, även om det är en 

åldrande befolkning i Japan så har det samtidigt skett en urbanisering vilket 

ofta brukar öka brottsligheten.11 

 

                                                
7 Undersökning av WEF (World Economic Forum) från 2013, s. 8 f. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf 
8 Nationalencyklopedin, artiklarna ”Japan” samt ”Sverige”. 
9 Fairchild, Erika & Dammer, Harry R., Comparative criminal justice systems (2000) s. 37. 
10 Landguiden, artiklarna ”Japan” samt ”Sverige”. 
11 Haley John O: Public Prosecution in Japan (2012) s. 1 f. 
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En del forskare hävdar att den låga brottsligheten har samband med andelen 

fällande domar i Japan. Av alla åtal som väcks, leder över 99 % till fällande 

dom (statistiken vad gäller just mordåtal är inte fastställd) och en åtalad går 

extremt sällan helt fri från anklagelserna, 2012 ledde 99,5 % av åtalen till 

fällande dom.12 Det kan jämföras med Sverige, där andelen fällande domar 

är 92,2 %. Den här siffran är också tämligen hög men jämförelsevis visar 

det ändå på att det från och till sker att den tilltalade frias i Sverige.13 

 
2.4 Allmänt om strafflagstiftningen i Japan 

Vad gäller japansk straffrätt finns främst två lagar att ta i beaktande, först 

och främst är det den ovan nämnda strafflagen från 1907, Keihô. I art. 199 

regleras straffskalan för den som tar annans liv, och därmed begått satsujin 

(殺人). Beteckningen består av dels tecknet för att döda (satsu) och dels 

tecknet för människa (jin) och kan översättas till mord. Det är den enda 

bestämmelsen som finns för mord i Keihô. Den andra lagen är den 

straffprocesslag som reviderades i och med den amerikanska ockupationen 

efter andra världskriget, Keijiso-shoho.14 

 
Den japanska rätten är unik då det är en blandning av konfuciansk, fransk, 

tysk och amerikansk rätt, allt modifierat och tillämpat på ett japanskt vis. 

Det har sin förklaring i landets historia såsom ömsom öppet ömsom stängt 

gentemot omvärlden. Huvudsakligen påminner emellertid det rättssystem 

som finns i Japan idag om det tyska, även om de konstitutionella 

bestämmelserna i stort är inspirerade av USA.15 På sätt och vis påminner det 

om den svenska rätten, som också är en blandning av kontinentaleuropeisk 

och anglosaxisk rättsordning, men likväl har ett säreget sätt att tillämpa 

rätten på. 

                                                
12 Haley, s. 4. 
13 Brottsförebyggande rådets kortanalys 10/2015, s. 11. 
14 Oda, Hiroshi: Japanese Law (2009) s. 434. 
15 Fairchild, s. 12-13. 
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3 Från misstänkt till dömd 
3.1 Att åtala eller inte åtala, det är frågan 

När en misstänkt gripits behöver den japanska polisen lämna över den 

misstänkte till åklagaren inom 48 timmar. Inom ytterligare 24 timmar krävs 

det att åklagaren i domstol ansöker om fortsatt frihetsberövande, vilket i 

princip alltid beviljas. Efter 10 dagar kan åklagaren ansöka om ytterligare 10 

dagars kvarhållande enligt samma förfarande. Innan den perioden tagit slut, 

alltså totalt 23 dagar, måste åklagaren väcka åtal.16  

 
I Sverige ska polisen direkt lämna över den misstänkte till åklagare för 

anhållningsbeslut, annars ska den gripne släppas på fri fot. 

Häktningsframställan till domstol ska göras av åklagare senast klockan tolv 

tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Därefter hålls häktningsförhandling 

och beslut om detta meddelas av domstolen. Därefter har åklagaren 14 dagar 

att väcka åtal, men den tiden kan förlängas och det saknas därför en bortre 

tidsgräns för häktningstiden. Det händer att personer sitter isolerade i flera 

månader i väntan på åtal, vilket är betydligt mer än Japans 23 dagar. Det här 

är något som Sverige har fått kritik för av bl a FN:s kommitté mot tortyr.17 

 
Den japanska åklagaren har en ensamrätt att fatta åtalsbeslut, vilket kommer 

till uttryck i art. 248 Keijiso-shoho (straffprocesslagen). Ensamrätten 

innebär att åklagaren kan välja att inte väcka åtal, vilket kommer att kallas 

för åtalssuspension i den här uppsatsen. Regleringen kring åtalssuspension 

liknar bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i Sverige och andra europeiska 

länder men i Japan ges åklagaren ett större spelrum. Åklagaren kan låta bli 

att åtala den som egentligen begått ett brott, vilket kan bevisas, men som 

pga. omständigheterna i fallet gör ett åtal onödigt. Det gör att de som väl 

åtalas tydligt markeras av åklagaren som förtjänta av en fällande dom. 

 

                                                
16 Johnson, s. 74 
17 Polismyndigheten: ”Gripen, anhållen eller häktad”  
https://polisen.se/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad/ 
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Åtalssuspension är något som åklagaren själv avgör, och på så sätt 

kontrolleras de fall som tas upp i domstol i princip helt och hållet av 

åklagarna (det finns dock en kommitté som granskar de fall vilka 

suspenderas).18 Enligt art. 248 Keijiso-shoho ska åklagaren bl. a ta hänsyn 

till ålder, miljö, brottets grovhet och karaktär samt situationen efter brottet, 

och utifrån det avgöra om åtal ska bedömas som nödvändigt eller inte.  

 
Det är högst ovanligt att mordåtal suspenderas (pga. brottets grovhet) men 

så kan ske, och den makt som åklagare i Japan besitter i och med 

befogenheten att kunna suspendera åtal ska inte underskattas. Åklagarens 

uteslutande rätt att åtala eller inte, ger en maktposition som indirekt minskar 

den misstänktes rättigheter och kan på så sätt påverka huruvida en misstänkt 

erkänner eller inte.19 

 
Åklagarens befogenhet att suspendera åtal anses vara ett av de absolut 

viktigaste särdragen i japansk straffrätt. Man talar om att det harmonierar 

med andra egenskaper i den japanska kulturen. Framförallt vad gäller 

förbrytares tendens att erkänna och samhällets benägenhet att tro att 

människor kan utvecklas genom social ingenjörskonst. 20  Målet är att 

förebygga att förbrytare återfaller i kriminalitet genom rehabilitering och 

återanpassning i samhället utan att brännmärka dem för livet då namn på de 

som inte åtalas sällan offentliggörs.21 

  
I Sverige råder absolut åtalsplikt, det innebär att åklagaren är skyldig att 

väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att brott har begåtts och vem 

som har gjort det. Åklagarmyndigheten menar att det finns ett allmänt 

intresse att de som begått brott också ska ställas till ansvar för det. Undantag 

från åtalsplikten är åtalsunderlåtelse, men det gäller fall där väsentliga 

allmänna och enskilda intressen inte åsidosätts. Det handlar också om 

huruvida det är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den 

                                                
18 Haley, s. 4. 
19 Johnson, s. 36 f. 
20 Social ingenjörskonst är samhällelig förändring och förbättring genom planerade 
åtgärder. Källa: Nationalencyklopedin, social ingenjörskonst. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-ingenjörskonst 
21 Johnson, s. 107 f. 
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misstänkte från fortsatt brottslighet. Åtalsunderlåtelse tillämpas 

huvudsakligen för mindre allvarliga brott som t ex snatteri och är inte alls 

lika övergripande som den japanska åtalssuspensionen.22 

 
3.2 Rättegången och dess aktörer 

3.2.1 Åklagaren – den starkare aktören 

I Japan ges åklagaren stort spelrum och förtroende, inte minst genom den 

ovan nämnda möjligheten till åtalssuspension. De japanska åklagarna är 

både inom och utom landets gränser högt beaktade och ansedda som väldigt 

effektiva, vilket den höga andelen fällande domar har stor del i. Därutöver 

finns det aspekter i straffrättssystemet som fått utländska, främst 

amerikanska, granskare att omnämna Japan som ”åklagarens paradis”.23  

 
Åklagaren styr över förundersökningen och åtalsbesluten samt kontrollerar 

verkställighet av dom. Det japanska rättssystemet förlitar sig mer på 

åklagares omdöme och erkännanden än på domar i omtvistade rättegångar. 

Pga. den låga kriminaliteten har de flesta åklagare i Japan relativt få fall 

(beror på region, i områden med maffialiknande verksamhet, yakuza, har 

åklagarna mycket fler fall än i andra) och kan därmed göra en mer 

grundläggande utredning för varje fall, då tid och resurser kan koncentreras 

till dessa.24 Medan polisen är mer bunden av sina yrkesskyldigheter är 

åklagaren betydligt friare och dennes handlingsfrihet över åtal och 

förundersökning är nästintill obegränsad.25 

 
Enligt japansk lag har domstolen det sista ordet och styr på pappret hela 

förfarandet i rättegången. Men i praktiken är frågan om det inte är så att 

domarna i mångt och mycket är underordnade åklagarna och att domarna 

inte sällan bara bifaller åtal enligt åklagarens önskemål. Därutöver finns ett 

utbyte mellan domare och åklagare både i utbildning och i yrket, där domare 

praktiserar som åklagare och vice versa, som naturligt stärker banden mellan 

de två positionerna. Detta har föga förvånande ständigt kritiserats av det 
                                                
22 Åklagarmyndigheten om åtalsplikt. 
https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/atalsbeslutet/atalsplikt/ 
23 Johnson, s. 47 f. 
24 Johnson, s. 35 f. 
25 Haley, s. 6. 



 13 

japanska advokatsamfundet som en stor faktor till varför privatpersoner 

sällan vinner mål mot staten och varför andelen fällande domar är så stor. 26 

 
I Sverige är åklagare inte lika dominerande, visserligen leder åklagaren 

förundersökningen och beslutar om åtal ska väckas eller inte. Men 

åtalsunderlåtelse är inte alls lika ingripande som åtalssuspension och 

åklagare har en åtalsplikt som inte finns i Japan. Trots att det också sker 

utbyte mellan åklagare och domare i Sverige är det i begränsad utsträckning 

och kan leda till att man förklaras jävig.27 

 
3.2.2 Advokaten – den svagare aktören 

Den som är misstänkt för ett brott vilket har minst tre års fängelse i 

straffskalan i Japan har numera rätt till offentlig försvarare.28 Rätten att 

träffa sin försvarare före det att åtal väckts gäller dock inte de med offentligt 

förordnade ombud, utan enbart de som har egenanlitade advokater, vilka i 

alla fall ska ha rätt till en kortare intervju med sin klient. Det har 

aktualiserats i rättsfall där advokater, som av polis och åklagare inte getts 

tillgång till möte med sin anhållne klient, stämt staten och fått rätt. Andelen 

som har råd med egenanlitade advokater är dock inte i majoritet bland de 

som är misstänkta för mord.29  

 
Till skillnad från i de allra flesta industrialiserade länderna finns det mycket 

få japanska advokater som är specialiserade på brottmål. Istället tjänar 

majoriteten sitt levebröd på civilmål. De få advokater som fokuserar på 

brottmål är i stor utsträckning äldre, då det både ger ett lägre arvode samt en 

begränsad frihet som därmed inte lockar yngre och medelålders advokater. 

Lagstiftningen och åklagarnas starka roll i brottmål gör att advokaten inte 

har särskilt mycket spelrum och inte kan göra allt för mycket. Det kan 

tvärtom vara bekvämt och lockande för de som befinner sig i slutet på sin 

                                                
26 Johnson s. 65 f. 
27 NJA 2014 s. 482 – En tjänstledig åklagare som hade deltagit i avgörande som adjungerad 
ledamot i hovrätten och ansetts jävig. 
28 Fram till 2004 krävdes åtal för att ha rätt till offentlig försvarare, Oda, s. 437. 
29 Haley, s. 14.  
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karriär att ha hand om brottmål, och den som förlorar mest på detta är 

naturligtvis den tilltalade.30 

 
Inställningen bland många försvarsadvokater är att vara samarbetsvillig och 

konstruktiv i kontakten med åklagare. T.ex. hade en kvalificerad majoritet 

svarat i en undersökning på 90-talet att de aldrig aktivt rekommenderat sin 

klient om att utnyttja rätten till tystnad. Många advokater menade att de såg 

sin uppgift som att se till att all relevant fakta om den misstänkte belyses, 

inklusive den misstänktes erkännande. Det som spelar roll är vad samhället 

som helhet tjänar på och kanske inte alltid den misstänktes välgång.31 

 
I Sverige har den som är misstänkt för ett brott med minst sex månaders 

fängelse i straffskalan rätt till offentlig försvarare.32 Medlemmar av det 

svenska advokatsamfundet är skyldiga att vara lojala mot sin klient och 

enbart verka för hans eller hennes bästa, enligt god advokatsed som 

medlemmarna är bundna av.33  

 
3.2.3 Saiban-in – den nyare aktören 

Tidigare har rättegångar i Japan varit en tillställning som kretsat kring de 

juridiska experterna, såsom åklagare, domare och advokater. Dessa experter 

ansågs åstadkomma välarbetade och detaljerade domar, men har varit 

svårförståeliga för allmänheten med mycket facktermer och komplicerat 

språkbruk. Långsamma och utdragna rättegångar som sträckte sig över lång 

tid innebar också problem för majoriteten av befolkningen som inte sysslar 

med juridik dagligen.34 

 
Domstolen var i mångt och mycket en plats enbart för experter och inte lika 

tillgänglig och lättförståelig för allmänheten. Detta var något man ville 

komma till stånd med, och efter att ha studerat andra länders system 

                                                
30 Johnson s. 71 f. 
31 Johnson s. 76 f. 
32 Rättegångsbalken 21 kap 3a. §.   
33 Advokatsamfundets regler. 
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/regler-om-advokatetik/Vagledande-regler-
om-god-advokatsed1/ 
34 Saiko saiban-sho – högsta domstolen i Japans hemsida. 
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html 
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introducerades en ny aktör i straffrättssystemet, saiban-in.35 Det var en del 

av den rättsreform som antogs 2009 så att alla skulle kunna förstå lagen och 

dess tillämpning bättre. Alla myndiga medborgare skulle nu som lekmän 

vara med och döma på ett sätt som påminner om nämndemannasystemet i 

Sverige men också med inslag som liknar jurysystemet som finns i bl a USA. 

Enligt tabellen nedan36 arbetar saiban-in likt nämndemän tillsammans med 

domarna, och avgör inte bara skuldfrågan utan även påföljden för den 

tilltalade. Däremot väljs saiban-in ut slumpmässigt och inte efter det system 

som gäller i Sverige, nämligen genom nominering av de politiska partierna. 

Vidare är saiban-in tillsatta för enstaka tillfällen, och inte för perioder om 

fyra år, vilket är fallet för nämndemän.37  

 

 
 
I fall som rör allvarliga brott, där offret avlidit och frågan är tvistig, ska sex 

saiban-in tillsammans med tre juristdomare avgöra fallet. En konsekvens av 

reformen är att rättegångarna kräver i större utsträckning muntlighet och 

koncentration i tid. Reformen har också betytt förändringar i presentations- 

och argumentationsmetod för både åklagare och advokater, som nu behöver 

förenkla och tydliggöra sina framställningar ännu mer. Det har inte bara 

medfört att allmänheten lättare kan följa med i rättegångar, utan även att den 

tilltalade mer ingående kan förstå vad som pågår.38 

 
Likt i de svenska tingsrätterna är antalet saiban-in större än juristdomarna, i 

Sverige gäller tre nämndemän och en juristdomare, där juristdomaren vid 

lika har den övervägande rösten. Nämndemannasystemet har funnits under 

mycket lång tid i Sverige men har på sistone varit uppe för diskussion 

                                                
35 Saiban-in（裁判員）är en sammansättning av domstol (saiban) och medlem (in). 
36 Saiko saiban-sho. 
37 Domstolsverket: http://www.blinamndeman.se/Bli-namndeman/Sa-blir-du-vald/ 
38 Haley, s. 5. 

 Samarbete? Skuldfråga? Påföljdsfråga? Tillfälligt? Slumpmässigt? 

Jury Nej Ja Nej Ja Ja 

Nämndemän Ja Ja Ja Nej Nej 

Saiban-in Ja Ja Ja Ja Ja 
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huruvida systemet bör reformeras eller t.o.m. helt avskaffas och går således 

i motsatt riktning mot den japanska utvecklingen.39 

 
3.3 Erkännande – ”King of evidence” 

Vikten av erkännande och bekännelse i Japan ska inte förringas. Det 

japanska rättssystemet vill inte bara fastställa vem, vad, var, när och hur 

utan också varför ett brott begåtts. Motiv, tankegångar och impulser som lett 

till brottet kan spela en avgörande roll för att bestämma påföljden.40 För att 

det ska kunna ske krävs ett erkännande från brottslingen, vilket sker i 90 % 

av alla brott där åtal väcks. ”King of evidence” används ofta som uttryck för 

att beskriva bekännandets ställning i bevisvärderingen i Japan. Ett 

erkännande värderas ofta högre än teknisk bevisning då det innebär att 

domstolen kan utreda samtliga omständigheter och möjligen få svar 

på ”allt”.41 Att få ett erkännande från den misstänkte prioriteras därför 

mycket högt av polis och åklagare. Men den prioriteringen och viljan att få 

en bekännelse har lett till kritik både inom och utom Japan.42  

 
Ett exempel är Iwao Hakamada, som dömdes till döden mot sitt nekande för 

mord på en familj. Som grund för domen låg ett framtvingat erkännande 

som Hakamada senare tog tillbaka under rättegången. Efter mer än 40 år i 

väntan på avrättning fick Hakamada resning och friades. Andelen fall av den 

här graden är relativt liten i Japan och det är egentligen ett globalt problem 

med oriktiga erkännande som lett till fällande dom, men problematiken 

kvarstår. Erkännande kan leda till att ett fall inte undersöks ordentligt.43 

 
Sedan införandet av saiban-in har röst- och videoinspelningar av förhör med 

misstänkta börjat användas i Japan för att kunna visa på att erkännande 

erhölls under korrekta omständigheter och inte under tvång. Det ska också 

                                                
39 Sveriges Advokatsamfund: ”Anne Ramberg kritiserar systemet (…)”. 
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2014/september/Anne-Ramberg-kritiserar-
systemet-med-politiker-som-namndeman/ 
40 Oi, Mariko: ”Japan crime: Why do innocent people confess?”, BBC News. 
http://www.bbc.com/news/magazine-20810572 
41 Johnson, s. 39. 
42 Haley, s. 16. 
43 McCurry, Justin: ”Japanese man freed after 45 years on death row (…)”, The Guardian. 
https://www. theguardian.com/world/2014/mar/27/japanese-man-freed-death-row-retrial 
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påpekas att erkännande presenteras sist av bevisningen då det inte ska 

påverka de dömande i bedömningen. Vidare räcker endast erkännande inte 

som bevis, utan teknisk bevisning krävs också för fällande dom enligt art. 

319 i Kejiso-shoho (straffprocesslagen).44 

 
I Japan har erkännande ett annat syfte också, vilket inte har något 

bevismässigt värde. Även om det från svenskt perspektiv kan ses som att det 

japanska straffsystemet är betydligt hårdare genomsyrar ändå 

mottot ”fördöm brottet, inte brottslingen”. Alltså att brottet skiljs från 

brottslingen, ett erkännande uppmuntras från hela straffrättssystemet och 

polisen tenderar att vara mer samarbetsvillig efter erkännande. Tanken är att 

genom att rätta brottslingens beteende utan vedergällning kan man betona 

och uppnå en större brottsprevention.45   

 
Majoriteten av polis, domare och åklagare i Japan menar att det är ett viktigt 

första steg mot en brottslings återanpassning att övertyga dem att bekänna, 

be om förlåtelse och medge sin skuld för offret och dess anhöriga. I en 

undersökning angav japanska åklagare att det var av högsta prioritet att 

uppmuntra ånger och att återanpassa förbrytare in i samhället. Men det är 

inte bara rättsväsendet som är medvetna om vikten av bekännelse och 

ursäkt, utan det gäller även de flesta förbrytare i Japan. Genom att visa på 

ånger finns det dels en större sannolikhet att straffet lindras, dels mildras 

också den samhälleliga stigmatisering som kan uppstå gentemot de själva 

samt deras familjer. Det finns också en tradition av att medborgare inte ska 

stå upp mot överheten i Japan, därför erkänner många brottslingar relativt 

fort bara av den anledningen.46 

 
 

 

 

 

                                                
44 ”Outline of Criminal Justice in Japan”, skrivelse av Supreme Court of Japan (2015) s. 27. 
45 Haley, s. 18. 
46 Haley, s. 19 f. 
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I Sverige väger erkännande inte alls lika tungt, framförallt vid grova brott 

där det krävs fullständig utredning. Erkännande kan då inte läggas till grund 

för dom om det inte styrks av andra omständigheter, se NJA 2001 s. 687.47 

Ett sådant misstag gjordes i fallet Thomas Quick, som fick resning och 

friades efter att ha tagit tillbaka sina erkännanden om mord.48 

 

                                                
47 Fitger, Peter mfl. Kommentar till rättegångsbalken m.m. TREDJE AVDELNINGEN  
Om bevisning i allmänhet 35 kap 3 §, publicerad i Zeteo 2016-12-20. 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ludwig.lub.lu.se/document/rbkomm_rbkavd3_s1_s4?anchor=
xrbkommq1942q740_35_kap_3_px 
48 Nationalencyklopedin, Sture Bergwall. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sture-bergwall 
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4 Domens dag 
Den stora majoriteten av åtalade i såväl Sverige som Japan fälls i domstol, 

vad är det då som väntar för den dömde mördaren? Samhället har ofta 

önskemål om att den som dödat en annan inte ska vara ute i samhället utan 

hållas frihetsberövad, helst under en längre tid, om inte för alltid.  

 
4.1 Historiskt perspektiv 

Sedan 2001 har Keihô (strafflagen) ändrats i mindre skala varje år, till 

exempel skärptes straffet för allvarliga brott år 2004. Antalet dödsstraff som 

verkställs har också ökat de senaste åren. Förklaringen ligger enligt 

professor Hiroshi Oda i det japanska samhällets växande intolerans 

gentemot brott som lett till offrets död.49 

 
Liknande tendenser finns att hitta i Sverige, där påföljden för mord har 

ändrats under de senaste tio åren. Från införandet av BrB på 1960-talet 

dömdes antingen tio års fängelse eller livstid ut för mord, där det förra var 

vanligt på 70- och 80-talet men kom att bytas ut mot det senare under 90- 

och 00-talet. 2009 utökades straffskalan till att omfatta 10-18 år eller livstid. 

2014 skärptes straffet ytterligare för mord och idag utdöms livstid som 

normalstraff för mord med försvårande omständigheter. Tidigare har 

jargongen varit betydligt mildare och livstidsstraffet har setts som 

förbehållet endast de allvarligaste fallen, och inte som normalstraff för mord 

med försvårande omständigheter.50 Brottsförebyggande rådets analys visar 

att medelvärdet för tidsomvandlade livstidsstraff mellan 1965 och 1974 var 

14 år, medan medelvärdet de senaste tio åren har varit närmare 25 år.51  

 

Inför den senaste skärpningen av straffet för mord menade kritiker att 

reformen kunde uppfattas som orättvis då tröskeln för när livstidsstraff ska 

                                                
49 Oda s. 428-430. 
50 Prop 2013/14:194 s. 8 f. 
51 Wigerström, Ebba: ”Livstids fängelse innebär allt längre strafftid”. Dagens Juridik. 
http://www.dagensjuridik.se/2015/03/livstids-fangelse-innebar-allt-langre-strafftid  
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dömas ut blev lägre och det i så fall inte blev någon skillnad på mord med 

försvårande omständigheter och allvarligare brott som t ex terrordåd.52 

 
4.2 Påföljder för mord 

Art. 199 i Keihô föreskriver dödsstraff, livstid eller tidsbegränsat fängelse 

med straffarbete om minst fem år som påföljd för den som begått ett mord. 

Tidsbegränsat fängelse med straffarbete får enligt art. 12 inte vara längre än 

20 år. Det kan jämföras med de svenska bestämmelserna i mordparagrafen 

(BrB 3 kap 1 §), livstid eller tidsbegränsat fängelse i lägst tio år och som 

högst arton år. Vad gäller den strängaste påföljden tillämpas i Sverige 

livstids fängelse, medan den strängaste påföljden i Japan är dödsstraff. 

  
4.2.1 Japan och dödsstraffet 

Japan är, med undantag av USA, det enda demokratiska, industrialiserade 

landet i världen som har dödsstraffet lagstadgat samt praktiserar det. Det 

som är anmärkningsvärt är att antalet dödsdomar och avrättningar inte avtar 

utan snarare ökar i Japan. Och trots den genomgående trenden i världen att 

avskaffa dödsstraff har förfarandet relativt starkt stöd än idag hos den 

japanska befolkningen, två tredjedelar stödjer bestämmelserna enligt en 

undersökning gjord av Amnesty International 2009.53 

 
Enligt art. 11 i Keihô ska dödsstraffet verkställas genom hängning. Fram till 

att verkställande ska den dömde sitta frihetsberövad i isoleringscell. Inget 

brott är föreskrivet med obligatoriskt dödsstraff men i 18 olika brott i Keihô 

utgör det en del av straffskalan. Nästan alla som är dödsdömda idag har 

dock ”endast” begått mord med försvårande omständigheter. Av de cirka 50 

avrättningar som verkställts i Japan sedan 2008 har samtliga varit för mord 

med försvårande omständigheter.54 

 
Vad innebär det då att omständigheterna är försvårande? I ett rättsfall från 

1983 uttryckte sig den japanska högsta domstolen som så att dödsstraff ska 

                                                
52 Prop 2013/14:194, s. 16. 
53 Sato, s. 21. 
54 Death Penalty Database, ”Japan”, Death Penalty Worldwide. 
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Japan 
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tillämpas om brottet, med hänsyn till samtliga omständigheter skulle anses 

som extremt allvarligt och avskyvärt. Framförallt skulle det tas hänsyn till 

beslutsamheten och grymheten som präglat brottet samt hur allvarliga 

följderna var, t ex antalet offer och på vilket sätt det genomfördes på. Vidare 

slogs det fast att det är viktigt att se till förbrytaren; ålder, brottsregister, 

motiv men också graden av ånger. Visar det sig att den tilltalade tidigare 

frigivits efter att ha dödat tidigare, är det i princip med 100 % sannolikhet 

att mördaren blir dömd till döden. Till sist ska även de anhörigas känslor 

och brottets påverkan på samhället, tas i beaktande. Den senaste tiden har 

dödsstraff tillämpats främst då någon uppsåtligen orsakat annans död under 

utförandet av annat brott, eller om offren varit särskilt utsatta människor 

som kvinnor, barn och äldre.55 

Den japanska regeringen har vid kritik från framförallt utländskt håll 

försvarat dödsstraffet med att det äger stöd hos befolkningen. Men var 

kommer det här stödet ifrån egentligen? En del forskare menar att det är till 

stor del pga. den sekretess som omgärdar dödsstraffet, få medborgare är 

insatta i förfarandet. Till exempel så var det först 2007 som tidningarna 

publicerade den avrättades namn samt brott som begåtts. Tidigare stod det 

kortare notiser i stil med ”två personer avrättades idag”. Det finns heller 

ingen officiell information att tillgå vad gäller behandlingen av de som 

inväntar avrättning, hur det beslutas vem och hur många som ska avrättas 

samt kostnaderna för avrättningar.56 

 
Även förhållandena kring dödsstraffet ifrågasätts av förespråkare för 

avskaffandet som menar att datum för avrättning hålls hemligt för den 

dömde och verkställande meddelas bara timmar innan avrättningen. På så 

sätt hinner inte den dömde att kontakta vare sig advokat eller 

familjemedlemmar. Tillsammans med den långa förvaringen i isoleringscell 

utgör det enligt CAT (Comittee Against Torture) tortyrliknande former.57 

 
 
                                                
55 Death Penalty Worldwide. 
56 Sato, s. 25. 
57 Death Penalty Worldwide. 
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4.2.2 Sverige och livstidsstraffet 

Sedan 1921 har dödsstraff i fredstid varit avskaffat i Sverige och 1974 års 

regeringsforms 2 kap. 4 § förbjuder dödsstraff även i krigstid. Förbudet mot 

dödsstraff regleras också i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. 

Diskussioner om återinförande av dödsstraff är inte aktuella i Sverige idag. 

Sverigedemokraterna är det riksdagsparti där det förekommer anhängare av 

dödsstraffets eventuella återinförande, men överlag är konsensus sedan lång 

tid tillbaka i Sverige att dödsstraff bör avskaffas i hela världen och att det 

ska förbli förbjudet i Sverige.58 

 
Den förra svenska regeringen uttryckte sig i sin skrivelse om mänskliga 

rättigheter i utrikespolitiken att dödsstraffet strider mot själva grundvalen 

för de mänskliga rättigheterna. Vidare menade man att dödsstraffet är 

statens yttersta förtryck av individen och att det inte har någon plats i en 

modern och civiliserad rättsordning.59  

 
Istället tillämpas livstids fängelse som den strängaste påföljden i Sverige 

och det är förbehållet de allra grövsta brotten. I BrB 3 kap 1 § föreskrivs det 

att livstid ska utdömas om omständigheterna är försvårande. Alltså samma 

benämning som används för att dödsstraff ska tillämpas i Japan, men 

betydelsen är inte riktigt densamma.  

 
I BrB 29 kap. 2 § finns en icke uttömmande lista på försvårande 

omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. 

Några av de exempel som tas upp är om den tilltalade har visat stor 

hänsynslöshet, utnyttjat någon annans skyddslösa ställning, om brottet 

utgjort ett led i en organiserad brottslighet eller om någon av 

diskrimineringsgrunderna varit motiv för brottet.60   

 
Då uppräkningen är exemplifierande finns det flera andra försvårande 

omständigheter som kan beaktas i bedömningen, exakt vilka dessa är 

                                                
58 SOM-institutet, undersökning 2014. 
http://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534194_fragment---hela-boken.pdf 
59 Skr. 2007:/08:109 ”Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik” s. 14. 
60 Prop 2013/14:194 s. 5 f. 
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bedöms av domare i varje enskilt fall. Som exempel på försvårande 

omständigheter i konkreta fall har varit att; mord utfördes framför 

gärningsmannen och offrets minderåriga barn,61 offret dödats i samband 

med bostadsinbrott62 samt att det rört sig om flerfaldig brottslighet av 

synnerligen allvarligt slag (flertalet mord och mordförsök).63  

 

 

                                                
61 NJA 2013 s. 376. 
62 NJA 1991 s. 531. 
63 NJA 2011 s. 872 – omvandling av fängelse på livstid. 
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5 Jämförande analys 
Från avhandlingen är det framförallt fyra punkter i japansk straffrätt som jag 

har valt att särskilt lyfta fram i analysen; begränsning av häktningstiden, 

åklagarens inflytande i rättsprocessen, erkännandets bevisvärde samt 

kontroversen kring dödsstraffet. 

 
5.1 Begränsning av häktningstid 

Den första skillnaden som bör uppmärksammas är den tid som en häktad 

person får vänta på att åtal ska väckas. Medan en japansk åklagare endast 

har 23 dagar innan åtal måste väckas är tiden i princip obegränsad i Sverige. 

Var fjortonde dag behöver häktningsförhandling hållas för beslut om fortsatt 

kvarhållande, men utöver finns ingen reglering över hur lång tid en häktad 

person kan sitta frihetsberövad. Det kan leda till flera månader och i vissa 

fall år av isolering och ovisshet om framtiden hos den häktade. Anledningen 

är troligtvis att åklagaren vill att förundersökningen genomförs ordentligt 

och utförligt så att inte åtal väcks utan att all relevant fakta kartlagts och 

nödvändig bevisning finns tillgänglig. Det sker dock på bekostnad av den 

häktade. I Japan förespråkas snarare effektivitet och att åklagaren snabbt 

bestämmer om huruvida åtal ska väckas eller inte. Risken med att åklagaren 

arbetar under sådan press är att det inte undersöks tillräckligt noggrant och 

att viktiga omständigheter missas, vilket dels kan innebära en fördel för 

skyldiga och dels en nackdel för oskyldiga. 

 
Det är alltså en avvägning mellan effektivitet å ena sidan och rättssäkerhet å 

andra. Om det blir för mycket av en av sidorna är det i slutändan den 

oskyldige individen som kan råka mest illa ut. Antingen åtalad (och 

möjligen även dömd) på felaktiga grunder, eller frihetsberövad på mycket 

lång tid utan att ha fått en rättegång. Om 23 dagar är tillräckligt eller inte 

kan diskuteras men att Sverige behöver sätta en bortre tidsgräns för häktning 

kan nog fastslås. 
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5.2 Åklagarens inflytande 

Den andra punkten gäller åklagaren och det inflytande en åklagare har över 

en utredning och sedermera rättegång. Den åtalssuspension som gäller 

kanske inte tillämpas i mordfall men är högst talande för hur mycket det 

japanska rättssystemet förlitar sig på åklagarna. Lägg därtill att många 

domare ofta väljer att gå på åklagarens linje, och att få skickliga och 

motiverade advokater prioriterar brottmål. Det för tankarna mot en polisstat 

där åklagaren och polisen kan styra och ställa och godtyckligt spärra in vem 

de vill utan ordentlig rättegång. Riktigt så illa är det inte i Japan utan 

rättigheterna för den misstänkte och sedermera tilltalade har blivit bättre och 

introduktionen av saiban-in har minskat åklagarens dominans och lett till ett 

mer omständligt men tydligare rättssystem.  

 
Att medborgare med icke juridisk utbildning också har insyn i de mest 

allvarliga fallen är inte bara viktigt för rättssäkerheten, utan även för 

samhällets förtroende för rättssystemet. Det här gäller även de som åtalats, 

att man känner att behandlingen är rättvis och någorlunda förståelig. Den 

motsatta utvecklingen i Sverige, att lekmannasystemet kritiseras och aktörer 

vill avskaffa det är kanske inget vidare att önska. Om det skulle reformeras 

till att omfatta en större del av befolkningen och inte för lika lång tid kan 

däremot vara aktuellt. Avvägningen är även i det här fallet rättssäkerhet 

kontra effektivitet, lekmannasystemet är måhända inte det mest effektiva 

men det innebär transparens och en ökad tilltro för rättsystemet i samhället. 

 
5.3 Erkännandets bevisvärde 

En tredje anmärkningsvärd skillnad mellan det svenska och det japanska 

straffrättssystemet är hur man ser på erkännande. I Japan ses det som en 

betydligt viktigare del av bevisningen och det kan bl a påverka påföljden för 

den som bedöms vara skyldig. Men frågan är om det inte sker på bekostnad 

av att oskyldiga döms? 

 
Problemet med ett erkännande är att det kan vara falskt och fabricerat av 

den som erkänner. Anledningen kan vara alltifrån att den skyldige vill få en 

lindrigare påföljd till att man tar skulden för att skydda någon annan.  
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Det värsta är dock om en misstänkt erkänner pga. av ren utmattning och 

press från förhör med polis och åklagare. Om all bevisning på sätt och vis är 

beroende av ett erkännande finns en stor risk att den blir alltför avgörande 

och när den tilltalade väl erkänner kan det övertyga samtliga aktörer om 

skulden. Övrig bevisning riskerar då att tolkas på ett sätt så att det blir 

konformt med erkännandet, vilket kan leda till att fallet inte undersöks och 

granskas ordentligt. Och om den tilltalade sedan, skyldig som oskyldig, tar 

tillbaka sitt erkännande, finns en risk för att åtalet ogillas och att man är 

tillbaka på ruta ett med ett mord helt utan gärningsperson. Det fick Sverige 

erfara genom Quick-fallet. 

 
Vad värre är om ett falskt erkännande inte tas tillbaka, och det blir en 

fällande dom. Då har dels en skyldig person gått fri, dels en oskyldig dömts, 

även om samhället i stort kanske tror att den dömde är skyldig. Det görs 

alltså en avvägning mellan risken att utreda ett fall ordentligt och ingen 

döms för brottet, och att fallet inte utreds ordentligt men en att någon döms 

för brottet. Trots att det för den goda statistikens och samhällets förtroende 

för rättssystemets skull kan vara lockande med det senare alternativet, måste 

ändå det förstnämnda vara att föredra.  

 
5.4 Dödsstraffet  

Dödsstraff är en allvarligare påföljd än livstids fängelse, det har både Japan 

och Sverige slagit fast. I Japan har det fastställts genom att dödsstraffet är 

förbehållet de allvarligaste och grövsta brotten, bl a mord med försvårande 

omständigheter. I Sverige har det fastställts genom totalförbud, med 

motiveringen att det är allt för inhumant. Den allvarligaste påföljden är 

istället livstids fängelse, vilket likt Japans dödsstraff är förbehållet enbart de 

allvarligaste brotten, såsom mord med försvårande omständigheter. 

 
Vad gäller bedömningen för vad som gör att ett mord har försvårande 

omständigheter, så liknar Sverige och Japan varandra ganska så mycket. 

Brottet kan t ex ha varit allvarligt och moraliskt förkastligt, mördaren grym 

och hänsynslös. Om antalet offer varit flera eller mordet skett i samband 

med annat brott bedöms det som försvårande. En annan omständighet som 
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båda rättssystem anser vara försvårande är när barn varit inblandade i 

brottet, antingen som offer eller vittnen.  

 
I stort är bedömningarna liknande men det betyder inte att samma brott hade 

bedömts på samma sätt i båda länderna. Den japanska domstolen ser ofta 

mer till om förbrytaren ångrar sig och har erkänt brottet. Sverige å sin sida 

ser mer allvarligt på mord med diskrimineringsgrunder som motiv, alltså att 

etnicitet, sexuell läggning, kön, religion m.m. har legat till grund för brottet. 

Det har kanske sin grund i att Sverige är ett mer heterogent samhälle än 

Japan, med olika minoritetsgrupper som riskerar att bli utsatta för hatbrott 

och att det därför är extra viktigt för lagstiftaren att markera mot sådan typ 

av brottslighet.  

 
Men den största skillnaden i bedömningen är ändå konsekvensen, påföljden.  

Problematiken kring dödsstraff, förutom själva avrättningen och de 

inhumana faktorer som det kan medföra, är att om det väl har verkställts så 

finns ingen återvändo. Trots att det finns hemska fall där oskyldigt dömda 

har suttit i fängelse i flera år, så kan de frias och få skadestånd och därmed 

få någon slags upprättelse. Men om en person döms till döden och detta 

också hinner verkställas innan det framgår att den avrättade i själva verket 

var oskyldig, då är det försent. Avvägningen mellan samhället och offrets 

anhörigas krav på vedergällning och en individs rätt till human behandling 

bör egentligen inte göras, framförallt inte om individen är oskyldig. 
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6 Avslutning 
Hur skiljer sig då förundersökningen, den processuella fasen och 

verkställighetsfasen vid mordfall i Japan och Sverige? Det finns såklart 

många områden vilka två länders straffrättssystem skiljer sig på. Men av det 

som berörts i uppsatsen kan slutsatsen göras att i avvägningen mellan 

rättssäkerhet och effektivitet så lutar Sverige mer åt det förra medan Japan 

tenderar att välja det senare. Och det här kommer till uttryck i de fyra 

områden som jag valt att analysera lite extra i den här uppsatsen. Med 

begränsad häktningstid, en inflytelserik åklagare, ett starkt bevisvärde för 

erkännande och tillämpning av dödsstraff kan ett mordfall i Japan gå från 

gripande till verkställande av dom hyfsat fort och effektivt. Tyvärr sker det 

inte alltför sällan på bekostnad av rättssäkerheten.  

 
Det innebär emellertid inte att Sverige gör helt rätt i att prioritera 

rättssäkerhet framför effektivitet, i en del fall kan det innebära stelhet i 

systemet där det blir för enkelt att komma undan. Men det är kanske att 

föredra framför att oskyldiga döms, trots allt ska skulden vara ställd bortom 

allt rimligt tvivel. 

 
 



 29 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
 
Prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord. 
 
Skr. 2007:/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. 
 
Litteratur 
 
Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, 2., omarb. uppl., 
Iustus, Uppsala, 2013 
 
Fairchild, Erika & Dammer, Harry R., Comparative criminal justice 
systems, 2. ed., Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA, 2000 
 
Haley, John O: Public Prosecution in Japan. Oxford 2015 
 
Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 4., [bearb. och 
uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 
 
Johnson, David Ted, The Japanese way of justice: prosecuting crime in 
Japan, Oxford Univ. Press, Oxford, 2002 
 
Oda, Hiroshi, Japanese law, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2009 
 
Port, Kenneth L., Comparative law: law and the legal process in Japan, 
Carolina Academic Press, Durham, N.C., 1996 
 
Sato, Mai., The Death Penalty in Japan [Elektronisk resurs] : Will the 
Public Tolerate Abolition?, 2014 
 
Sieber, Ulrich, Forster, Susanne & Jarvers, Konstanze (red.), National 
criminal law in a comparative legal context. Vol. 2.1, General limitations on 
the application of criminal law : principle of legality, extraterritorial 
jurisdiction : Australia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, India, Iran, 
Japan, Romania, Russia, Switzerland, Uruguay, USA, Duncker & Humblot, 
Berlin, 2011 
 
Sieber, Ulrich, Forster, Susanne & Jarvers, Konstanze (red.), National 
criminal law in a comparative legal context. Vol. 3.1, Defining criminal 
conduct: Australia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, India, Iran, Japan, 
Romania, Russia, Switzerland, Uruguay, USA, Duncker & Humblot, Berlin, 
2011 
 
 



 30 

Elektroniska källor 
 
Brottsförebyggande rådets kortanalys: Utvecklingen av personuppklarade 
misstankar och bifallna åtal 2004-2014. Hämtad 2017-01-03 från 
https://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea0a7ff1/1450358617656 
/2015_Utvecklingen+av+personuppklarade.pdf  

Death Penalty Worldwide, Death Penalty Database, ”Japan”. Hämtad 2017- 
01-03 från http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search- 
post.cfm?country=Japan#f28-  

Domstolsverkets webbplats för nämndemän. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.blinamndeman.se/Bli-namndeman/Sa-blir-du-vald/  

Japanese Law Translation. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=02  

Kommentar till rättegångsbalken m.m. TREDJE AVDELNINGEN Om 
bevisning i allmänhet 35 kap 3 §, Fitger, Peter mfl. publicerad i Zeteo  
2016-12-20. Hämtad 2017-01-03 från 
http://zeteo.wolterskluwer.se.ludwig.lub.lu.se/document/rbkomm_rbkavd3_ 
s1_s4?anchor=xrbkommq1942q740_35_kap_3_px  

Lindahl, Ylva: ”Japan – Befolkning och språk” Landguiden, uppdaterad 
2016-12-16. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Japan/Befolkning-Sprak  

Lindahl, Ylva: ”Sverige – Befolkning och språk” Landguiden, uppdaterad 
2016-12-16. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Befolkning-Sprak  

McCurry, Justin: ”Japanese man freed after 45 years on death row (...)”,  
The Guardian. Hämtad 2017-01-03 från  
https://www. theguardian.com/world/2014/mar/27/japanese-man-freed- 
death-row-retrial  

Nationalencyklopedin, Japan. Hämtad 2017-01-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan  
 
Nationalencyklopedin, social ingenjörskonst. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social- 
ingenjörskonst  

Nationalencyklopedin, Sture Bergwall. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s 
ture-bergwall  

Nationalencyklopedin, Sverige. Hämtad 2017-01-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige  



 31 

Oi, Mariko: ”Japan crime: Why do innocent people confess?”,  
BBC News. Hämtad 2017-01-03 från  
http://www.bbc.com/news/magazine-20810572  

Polismyndigheten: Gripen, anhållen eller häktad. Hämtad 2017-01-03 från 
https://polisen.se/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad  

Saiko saiban-sho – Japans högsta domstol. Hämtad 2017-01-02 från 
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c8_2.html  

SOM-institutet (Institutet för Samhälle, Opinion och Medier), undersökning 
från 2014. Hämtad 2017-01-03 från 
http://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534194_fragment---hela-boken.pdf  

Statistik UNODC. Hämtad 2017-01-03 från 
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_ 
BOOK_web.pdf  

WEF (World Economic Forum), undersökning från 2013.  
Hämtad 2017-01-03 från 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf  

Wigerström, Ebba: ”Livstids fängelse innebär allt längre strafftid” 2015-03-
26, Dagens Juridik, artikel. Hämtad 2017-01-03 från 
http://www.dagensjuridik.se/2015/03/livstids-fangelse-innebar-allt-langre- 
strafftid  

Åklagarmyndigheten, om åtalsplikt. Hämtad 2017-01-03 från 
https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till- 
atal/atalsbeslutet/atalsplikt/  

 



 32 

Rättsfallsförteckning 
 
Högsta domstolen 

NJA 1991 s. 531 

NJA 2011 s. 872  

NJA 2013 s. 376 

NJA 2014 s. 482 
 


