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Förord 
 
Två vägar korsades i början av termin tre på det rättsvetenskapliga programmet, något 
som möjliggjorde denna uppsats. Vi fick möjligheten att läsa en grundläggande kurs i 
psykologi. I och med denna väcktes ett stort intresse för kombinationen av psyko-
logiska teorier och juridiskt beslutsfattande. Att två vägar korsades och blev till en är 
således något vi båda känner oerhörd glädje över. På förhand kunde vi aldrig ana vilka 
utmaningar ett arbete av detta slag skulle medföra. Vi kan, med facit i hand, gemensamt 
konstatera att utmaningarna varit stora, men likaså möjligheterna.  

Med denna framställning vill vi inspirera fler juriststudenter till att våga sig på att 
författa tvärvetenskapliga uppsatser. Vi vill också inspirera jurister, i allmänhet, till att 
våga inta en bredare syn på juridiken som vetenskap. Juridiken går bortom de regler, 
den själv kan sägas ställa upp. I grund och botten är juridik människor och handlar om 
hur dessa, inom ramen för ett rättssamhälle, väljer att interagera med varandra.  

Något som våra nära och kära haft roligt åt, i samband med meddelandet av det för 
uppsatsen valda ämnet, är det ironiska i att två personer med otrolig beslutsångest, 
tillsammans ska författa en uppsats om just det – beslutsfattande. Vi bjuder på det och 
passar på att tacka Er för det stöd Ni gett oss under skrivandets gång. Vidare vill vi 
tacka vår handledare Juris doktor och universitetslektor Nick Dimitrievski. Tack för bra 
handledning och värdefulla råd under arbetets gång. Till sist vill vi rikta ett stort tack till 
varandra för ett mycket gott samarbete.  
 
 
 
Alicante den 25 maj 2018 
 
Kristin Persson & Emelie Wagell  



	

Sammanfattning 
 
Juridiskt beslutsfattande ska, inom rättsvetenskapen och rättsväsendet, ske objektivt och 
rättssäkert. Domare förväntas döma inom de ramar lagstiftaren ställt upp. Vidare råder 
uppfattning om att vissa s.k. utomrättsliga omständigheter, e.g. känslor av sympati, inte 
ska ingå i eller påverka den juridiska argumentationen, i synnerhet inte juridiskt 
beslutsfattande. Det går emellertid inte att bortse från det faktum att domare varje dag 
ställs inför obehagliga situationer och olika dilemman, såsom att bevittna emotionella 
brottsoffer och ta del av obehaglig bevisning. Detta kan förväntas medföra åtskilliga 
anledningar och tillfällen för domarna att bli utomrättsligt påverkade. Något som i sin 
tur uppenbarligen skulle kunna riskera deras objektivitet. Möjligheten att juridiska 
beslutsfattare påverkas av utomrättsliga omständigheter, tycks emellertid inte särskilt 
uppmärksammad inom den svenska rättsvetenskapen och det svenska rättsväsendet. 

Problem uppstår när juridiska beslut avviker från det rättsliga resonemang som den 
juridiska metoden föreskriver. Trots förväntan och krav på objektivitet förekommer fall, 
i vilka domare verkar påverkas av utomrättsliga omständigheter. Dessa fall ter sig inom 
rättsvetenskapen ofta överraskande, främmande och svårförklarliga, då besluten i fallen 
varken kan föreskrivas, rättfärdigas eller beskrivas utifrån den juridiska metoden.  

I syfte att söka förklara och förstå dessa till synes egendomliga beslut, måste således 
teorier finnas på annan väg. I framställningen aktualiseras såväl juridisk som psyko-
logisk forskning, i syfte att söka förstå vad påverkan av utomrättsliga omständigheter i 
grund och botten beror på.  Vidare studeras både kognitionspsykologiska och social-
psykologiska teorier som generellt förklarar hur människan gör bedömningar och fattar 
beslut. 

Inom ramen för framställningen företas en studie i vilken dessa psykologiska teorier 
appliceras på rättsfall, innehållande beslut som uppenbart avviker från det rättsliga 
resonemang som, enligt den juridiska metoden, förväntas föras inom rättsvetenskapen. 
Studien avser utreda huruvida psykologisk teoribildning kan förklara de, enligt den 
juridiska metoden, överraskande och svårförklarliga juridiska beslut som stundom 
fattas. Det påvisas härvid att dessa psykologiska teorier många gånger förklarar juridiskt 
beslutsfattande bättre än vad den juridiska metoden gör.  

Framställningen visar att ett samband existerar mellan psykologiska teorier och 
juridiskt beslutsfattande. Slutsatserna som dras är entydiga. Juridiska beslutsfattare 
påverkas av omständigheter utanför den juridiska metoden. Detta trots den uppfattning 
som råder att domare, inom rättsväsendet, fattar objektiva beslut grundade i den 
juridiska metoden. Denna påverkan har ofta sin förklaring i de mentala tankeprocesser 
som omedvetet pågår i människans hjärna, varför psykologiska teorier, både kognitiva 
och sociala, om mänskligt beslutsfattande kan hjälpa oss att förstå rättsliga resonemang 
i praktiken. Med största sannolikhet kan vidare denna påverkan, av utomrättsliga 
omständigheter vid juridiskt beslutsfattande, inte undvikas. Likt vilken annan människa 
som helst, påverkas även juridiska beslutsfattare. Detta kan inte bortses från och är 
kanske inte heller önskvärt att söka undvika. Istället bör psykologisk kunskap integreras 
i rättsvetenskapen och rättsväsendet, i syfte att öka medvetenheten om vad som 
påverkar juridiska beslutsfattare samt att förbättra beslutsprocesser. Rättsvetenskapen 
och rättsväsendet, på området för juridiskt beslutsfattande, kan inte (längre) blunda för 
det behov av psykologisk kunskap som onekligen föreligger.  
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1. Ämnesval och metodologiska överväganden 
 
 
 

Daring ideas are like chessmen moved forward;  
they may be beaten, but they may start a  

winning game. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Ofta är de tvister, konflikter och brott som ligger till grund för juridiskt beslutsfattande 
vid domstol förenade med starka intryck och emotioner. Ponera e.g. en domstols-
förhandling innehållande grova filmer av barnpornografi eller bilder på resultatet av en 
hustrumisshandel. Sådant material torde, i någon grad, beröra och påverka vilken 
människa som helst.  

Uppfattning råder inom rättsvetenskapen och rättsväsendet att vissa omständigheter 
inte ska ingå i, eller påverka, den juridiska argumentationen, i synnerhet inte juridiskt 
beslutsfattande. Dessa omständigheter, s.k. utomrättsliga omständigheter, kan vara av 
en mängd olika slag. Det kan e.g. handla om allt från känslor av sympati till människans 
strävan att söka konfirmera tidigare hållna uppfattningar, och grundas ofta i omedvetna, 
mentala processer som sker i människans hjärna då hon fattar beslut. Vidare får det, 
inom rättsvetenskapen, anses råda en förväntan på domare att inta ett objektivt 
förhållningssätt. Det ställs, inom rättsvetenskapen och rättsväsendet, krav på att besluts-
fattande ska ske objektivt och på ett rättssäkert sätt. Grunden för en rättsstat, rule of law, 
är att domstolar i densamma dömer inom de ramar lagstiftaren ställt upp. 

Det går emellertid inte att bortse från det faktum att utomrättsliga omständigheter, 
stundom, spelar in. Trots förväntan och krav på objektivitet från rättsvetenskapens och 
rättsväsendets sida förekommer fall, i vilka domare fattar beslut som frångår hur 
juridiska beslut enligt den juridiska metoden bör fattas. Problematik uppstår när dessa 
till synes egendomliga beslut varken kan föreskrivas, rättfärdigas eller beskrivas utifrån 
den juridiska metoden. Ur rättsvetenskapens perspektiv framstår dessa beslut som 
överraskande, främmande och svårförklarliga. 

Vetandet om människans mentala värld erbjuder verktyg, till hjälp att bättre förstå 
vad som påverkar mänskligt beslutsfattande. Psykologiska teorier, både kognitiva och 
sociala, studerar hur människan påverkas då hon gör bedömningar och fattar beslut. Det 
vore inte osannolikt att dessa psykologiska teorier också skulle kunna förklara och ge 
förståelse för de juridiska beslut som fattas av domare inom ramen för rättsväsendet. 
Detta såvida domare inte är några ”supermänniskor”, vill säga. 

Juridiskt beslutsfattande är internationellt ett omfattande forskningsfält med 
kopplingar till psykologiska teorier, där syftet är att föra studier avseende de faktorer 
som kan tänkas påverka den juridiska beslutsfattaren. I Sverige används psykologiska 
teorier om mänskligt beslutsfattande i tämligen stor utsträckning i forskning vad gäller 
ekonomiskt beslutsfattande. På området för juridiskt beslutsfattande är forskningen 
emellertid anmärkningsvärt eftersatt. Juridiskt beslutsfattande, ur ett psykologiskt 
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perspektiv, måste således ses som ett tämligen oexploaterat område.1  Psykologins 
avsaknad på området kan tänkas grundad i den skepsis som råder mot psykologi inom 
rättsvetenskapen och rättsväsendet.2 

Möjligheten att juridiska beslutsfattare påverkas av utomrättsliga omständigheter 
tycks inte särskilt uppmärksammad inom det svenska rättsväsendet. Detta faktum ligger 
till grund för författarnas ämnesval för denna uppsats.  

Det går inte att förneka att författarna känner viss oro inför de svårigheter och 
utmaningar studerandet av ett tämligen nytt, oexploaterat, område medför. Men har man 
inget vågat, har man säkerligen inget vunnet. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med förevarande uppsats är att påvisa att psykologiska teorier har ett samband 
med juridiskt beslutsfattande. Uppsatsen ämnar behandla vissa, av rättsvetenskapen och 
rättsväsendet, oönskade och otillåtna påverkansfaktorer vid juridiskt beslutsfattande. 
Avsikten är inte att hävda att juridiska beslutsfattare regelmässigt brister i sin 
objektivitet, genom att medvetet ta hänsyn till omständigheter utanför den juridiska 
metoden. Intentionen är istället att synliggöra det eventuella behov som finns av 
psykologisk kunskap, både kognitiv och social, för att bättre förstå de beslut som fattas 
inom ramen för juridiskt beslutsfattande. Vidare är ambitionen att söka ifrågasätta den 
skepsis som idag råder gentemot psykologi inom rättsvetenskapen och rättsväsendet.  

1.3 Frågeställningar 
 
Det för framställningen uppställda syftet väcker flertalet intressanta frågeställningar. 
För att i möjligaste mån besvara syftet behandlas följande frågor.   
 

1. Påverkas juridiska beslutsfattare av omständigheter utanför den juridiska 
metoden? 

 
För det fall fråga 1 besvaras jakande; 
 

2. Kan psykologiska teorier om hur människor gör bedömningar och fattar 
beslut hjälpa oss att förstå rättsliga resonemang i praktiken? 

 
3. Kan, och bör, i sådant fall denna påverkan av utomrättsliga 
omständigheter undvikas?	  

																																																								
1 Se Granhag, P. A., Ask, K., Psykologiska perspektiv på bevisvärdering, s. 407 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). Se vidare Dahlmans m.fl. och Gräns 
forskningsprojekt på området, där ytterligare forskning förespråkas. Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, 
F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte 
juristdomare? samt Gräns, M., Decisio Juris.    
2 Se härom närmare Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap (del II), s. 1050. 
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1.4 Särskilda metodologiska överväganden 

1.4.1 Juridiskt beslutsfattande som studieobjekt  
 
I denna uppsats studeras juridiskt beslutsfattande och vad som påverkar detsamma, från 
det att domare för första gången tar del av händelserna i ett fall, till dess att beslut fattas 
och domen motiveras i skriftlig form. Författarna har ägnat många tankar åt hur 
juridiskt beslutsfattande, som studieobjekt, lämpligen undersöks. Det har härvid 
konstaterats att studiet av juridiskt beslutsfattande, i denna uppsats, lämpligen under-
söks genom analyserande av rättspraxis med särskild utgångspunkt i de för fallen 
relevanta domskälen. Tanken är att låta fallen fungera lite som en maskin. I denna 
maskin kastas olika teorier in för att testas. Sedan studeras vad som kommer ut, d.v.s. 
resultatet.  

Till buds står naturligtvis även andra tänkbara kunskapsunderlag. Det kan tänkas att 
det mest naturliga i sammanhanget, vore att tillämpa intervjuer eller enkätunder-
sökningar. I dessa skulle frågor kunna ställas till juridiska beslutsfattare, huruvida deras 
tankesätt och resonerande ter sig i olika praktiska beslutssituationer. Här uppstår 
emellertid ett välkänt problem. Det är inte säkert att de intervjuade själva, med 
tillräcklig precision, kan återge det resoneringssätt som lett fram till ett visst besluts-
fattande. Vidare kan tänkas att intervjuade personer tenderar att svara som de förväntas 
svara, d.v.s. enligt rådande normativa rationalitetsteori, i förevarande fall den juridiska 
metoden. Ytterligare en tänkbar möjlighet till att införskaffa adekvat underlag till 
undersökningen, vore att iaktta pågående överläggningar i faktiska beslutssituationer. 
Nu nämnda är vanligt förekommande inom kognitionspsykologisk beslutsforskning, 
men även här påträffas hinder. Möjligheten att, i juridiska sammanhang, få närvara vid 
sådana överläggningar är, minst sagt, begränsad.3 Trots de nackdelar som kan ses vad 
gäller ovan uppräknade tillvägagångssätt att studera juridiskt beslutsfattande, kan inte 
bortses från att dessa sätt tillämpats i tidigare forskning på området. Det vore märkligt 
om författarna helt uteslöt denna forskning i föreliggande framställning, varför nu 
nämnda forskning i det följande ändå redogörs för och analyseras.  

Visserligen skulle den mer kritiske läsaren nu kunna påstå att även studiet av 
rättspraxis har brister. Det kan hävdas att det i domskälen kan vara svårt att urskilja de 
tankar och känslor som kan ha påverkat domarna, och sedermera lett fram till visst 
beslutsfattande. Författarna står, icke desto mindre, fast vid beslutet att tillämpa studiet 
av rättspraxis i denna framställning. Det får utgås från att resonemangen som återges i 
domskälen inte utgör någon exakt redogörelse för alla de tankar och känslor som lett 
fram till visst beslutsfattande, men att de ändå måste anses indikera de tankeprocesser 
som ligger bakom beslutsfattandet. Domskälen anses således användbara för studier likt 
denna, då de antyder hur domare i praktiken resonerar.4 Det är emellertid värt att 
poängtera att de teorier som författarna nedan presenterar, vad gäller sambandet mellan 
psykologi och juridiskt beslutsfattande, är just det – teorier.  

Som framgått har samtliga tillvägagångssätt brister. Vid en samlad bedömning anser 
författarna, som nämnts, ändock valda tillvägagångssätt mest lämpat för att undersöka 
juridiskt beslutsfattande i denna uppsats.	  

																																																								
3 Se vidare Gräns, M., Decisio Juris, s. 21 för liknande resonemang.  
4 Jfr Gräns, M., Decisio Juris, s. 23.  
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1.4.2 Val av material 
  
Den forskning som finns på området för juridiskt beslutsfattande är i huvudsak 
amerikansk.5 Studier som genomförts av amerikanska forskare, vad gäller juridiskt 
beslutsfattande, bygger framförallt på experiment med s.k. mock jury, varvid deltagarna 
låtsas som om de sitter i en verklig jury och får olika fall presenterade för sig.6 Den 
svenska forskningen, på området för juridiskt beslutsfattande, är långt ifrån lika 
utvecklad.7 Fråga uppstår därför huruvida applicering av den amerikanska forskningen, 
på svenska förhållanden, vore möjlig. Det har härvid, från svenskt håll, hävdats att det 
vore problematiskt att överföra resultaten från amerikansk forskning, baserad på s.k. 
skuggjuryundersökningar, på svenska förhållanden.8 Emellertid har det påpekats att 
resultaten från amerikansk juryforskning förvisso kan anses relevanta, då Sverige 
tillämpar ett system av lekmannadomare som i någon grad får anses likna jurysystemet.9 
Mot detta talar det faktum att svenska lekmannadomare och juristdomare företar över-
läggning tillsammans, varför svenska juristdomare måste anses ha en direkt inblick i 
lekmannadomares resonemang. Vidare har framhållits att svenska lekmannadomare, till 
skillnad från jurymedlemmar, normalt har en längre praktisk erfarenhet och inte enbart 
deltar vid endast ett, eller ett fåtal, tillfällen i den dömande verksamheten.10 Mot bak-
grund av vad som nu anförts har författarna valt att inte, i vidare utsträckning, diskutera 
resultaten av amerikansk juryforskning. 

Annan amerikansk forskning som inte baseras på skuggjuryundersökningar, men 
som studerar juridiskt beslutsfattande utifrån psykologiska teorier, används dock i en 
tämligen stor utsträckning i kommande framställning. Även svensk forskning om 
juridiskt beslutsfattande, ur ett psykologiskt perspektiv, behandlas i framställningen. 
Som nämnts är den svenska forskningen på området tämligen eftersatt, varför urvalet av 
denna inte varit särskilt krävande. I uppsatsen presenteras den främsta forskning som 
företagits i Sverige, vad gäller psykologiska teoriers samband med juridiskt besluts-
fattande. Den svenska forskning som företagits på området är främst baserad på 
kognitionspsykologiska teorier om mänskligt beslutsfattande. Eftersom syftet med 
föreliggande framställning är att undersöka huruvida både kognitionspsykologiska och 
socialpsykologiska teorier har ett samband med juridiskt beslutsfattande, har mycket tid 
lagts vid att finna material som stöder att även socialpsykologiska teorier spelar in.11  

Vad gäller den rent psykologiska delen, om både kognitiva och sociala teorier som 
beskriver mänskligt beslutsfattande, tillämpas i denna uppsats både svenskt och 
utländskt material. Materialet utgörs dock till mestadels av utländsk, i synnerhet 
amerikansk, forskning och litteratur. Detta har sin förklaring i att det material som finns 
att tillgå på området i huvudsak är amerikanskt.  

Rättsfallen i framställningen har i huvudsak valts på grund av deras uppenbara 
avvikelse från det rättsliga resonemang som, enligt den juridiska metoden, förväntas 
föras inom rättsvetenskapen och rättsväsendet. Fallen har väckt medial uppmärksamhet, 
främst för att besluten i desamma skiljer sig från hur beslut vanligen fattas inom 
																																																								
5 Lainpelto, K., Stödbevisning i brottmål, s. 122.  
6 Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt 
irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?, s. 370. 
7 Granhag, P. A., Ask, K., Psykologiska perspektiv på bevisvärdering, s. 407 i Handbok i rättspsykologi 
(Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
8 Ekelöf, P. O., Edelstam, H., Heuman, L., Rättegång IV, s. 161.   
9 Granhag, P. A., Ask, K., Psykologiska perspektiv på bevisvärdering, s. 407 i Handbok i rättspsykologi 
(Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
10 Lainpelto, K., Stödbevisning i brottmål, s. 129 f. 
11 Se närmare om kognitions- och socialpsykologi i kapitel 4 respektive 5.  
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rättsvetenskapen och rättsväsendet. Mål nr B 8-5946-92 (i den fortsatta framställningen 
kallat Huddingehärvan) är ett fall som sedan länge intresserat författarna. Detta då det 
till synes består av en mängd märkliga och svårförklarliga beslut. I och med det för 
framställningen valda ämnet uppstod en oemotståndlig möjlighet att söka förklara och 
förstå besluten i Huddingehärvan. I framställningens tidiga skede kom ytterligare ett 
fall, beståendes av till synes märkliga och svårförklarliga företeelser. Detta var mål nr B 
3551-15 (i fortsättningen kallat Skandaldomen). Trots det faktum att domen var ny och 
att den inte var något som författarna till en början planerat att ta med, upplevdes den 
ändock ha en given plats i denna framställning. Författarna är väl medvetna om att det, i 
framställningens studie av rättspraxis, råder en avsaknad av fall från den högsta 
instansen och att detsamma, till viss del, kan anses minska framställningens dignitet. 
Mot detta talar att författarna ämnar studera hur juridiska beslutsfattare generellt 
påverkas vid juridiskt beslutsfattande. Således bör det inte spela någon större roll i 
vilken instans dessa sitter. I och med Huddingehärvans och Skandaldomens uppenbara 
avvikelser från den juridiska metoden lämpar sig de båda fallen väl till framställningens 
uppställda syfte och frågeställningar, varför författarna står fast vid urvalet av rättsfall. 

1.5 Avgränsning 
 
Trots att utländskt material i stor utsträckning präglar denna framställning är ambitionen 
inte att företa en komparativ studie. Tillämpningen av det utländska, i synnerhet 
amerikanska, materialet syftar till att ge en ökad förståelse för hur människan generellt 
fungerar i beslutssituationer. Som nämnts är det material som finns att tillgå på området 
i huvudsak amerikanskt, varför tillämpning av detsamma ter sig naturligt.  

I skrivande stund pågår en högaktuell samhällsdebatt, i vilken lekmannadomares (i 
dagligt tal nämndemän) icke-vara diskuteras. Denna, i och för sig mycket intressanta, 
debatt berörs inte närmare i föreliggande framställning. Fokus ligger istället på 
domstolens alla beslutsfattare, d.v.s. både juristdomare och lekmannadomare. 

Slutligen bör påpekas att uppsatsen, inbegripet den studie som företas, är 
könsneutral. Således beaktas inte juridiskt beslutsfattande ur ett genusperspektiv.  

1.6 Disposition 
 
En grundläggande tanke med framställningen i stort, är att initialt redogöra för hur 
juridiskt beslutsfattande bör går till och därefter för hur det faktiskt går till, i praktiken. 
Den deskriptiva delen i framställningen ligger till grund för argumenten i analysen. 
Vidare redovisas sekundära fakta och tankar i noterna.  

Framställningens första deskriptiva del, kapitel 2, presenterar den juridiska metod 
juristen förväntas praktisera vid angripandet av juridiska frågor, i synnerhet vid juridiskt 
beslutsfattande. Kapitel 3 behandlar tidigare svensk forskning på området för juridiskt 
beslutsfattande. Detta i syfte att introducera det forskningsfält som är relevant för 
framställningen, samt att visa på att den forskning som finns på området är knapp. 
Framställningen övergår sedan, i kapitel 4 och 5, till att behandla psykologisk teori-
bildning avseende mentala processer som generellt sker då människan bearbetar 
information och fattar beslut. I det följande, kapitel 6, beskrivs de för uppsatsen 
relevanta rättspraxis som ligger till grund för analysen. Därefter analyseras, i kapitel 7, 
huruvida de kognitions- och socialpsykologiska teorierna kan appliceras på, och 
förklara beslutsfattandet i, beskrivna rättspraxis. Kapitel 8 behandlar en diskussion de 
lege ferenda, i vilken en eventuell förbättring av juridiskt beslutsfattande samt hur 
densamma kan genomföras analyseras. Avslutningsvis dras, i kapitel 9, slutsatser 
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avseende psykologins samband med juridiskt beslutsfattande, för att sedan följas av 
några avslutande ord, i kapitel 10.  
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2. Den juridiska metoden 
 
 
 

[…] the positivist remits us to a doctrine of discretion  
that leads nowhere and tells nothing. 

 
Ronald Dworkin 

 
 

2.1 Inledning  
 
I detta kapitel redogörs för hur en jurist bör bygga sin argumentation samt fatta ett 
beslut, i enlighet med den juridiska metod som kan anses råda inom rättsvetenskapen. 
Detta i syfte att, i den kommande framställningen, studera huruvida metoden efterlevs i 
praktiken, eller om densamma stundom frångås. Kapitlet inleds med några allmänna ord 
om den metod som förväntas tillämpas inom rättsvetenskapen. Sedan följer avsnitt om 
rättsdogmatiken och rättskälleläran, som båda har betydelse för den juridiska metoden.   

2.2 Några ord om den juridiska metoden 
 
Initialt kan frågan ställas huruvida det finns en juridisk metod. Svaret torde bli nekande. 
Troligen finns det flera, eller åtminstone flera varianter av den juridiska metoden.12 
Denna uppsats utgår emellertid från en juridisk metod, i vilken rättsdogmatiken med 
rättskälleläran innehar den mest centrala rollen. Denna måste anses dominerande i 
dagens rättsvetenskapliga miljö.13 Det är utifrån denna metod juristen resonerar och 
fattar juridiska beslut. Begreppet rättssäkerhet spelar en viktig roll och åsyftar i 
huvudsak att juridiska beslut baseras på lag.14 Något som leder till en ökad förutse-
barhet, d.v.s. möjlighet för människan att utläsa sina rättigheter respektive skyldig-
heter.15  

Ett tongivande inslag i den svenska rättstillämpningen, och därmed den juridiska 
metoden, har under det senaste seklet varit rättspositivismen. 16  Rättspositivismen 
förklarar rätten som en konstruktion och inte som grundad på en universell moral. Det 
råder således en förväntan på att existerande lagar följs och att eget tyckande bortses 
från.17  

Vidare innebär den juridiska metoden att den praktiske juristen företar en mängd 
olika krav vad gäller objektivitet, e.g. neutralitetskrav och saklighetskrav. Detta i syfte 
att inte ta ett alltför stort kliv från rättskällorna och deras innebörd, och i sin tur för att 
undvika en alltför hög grad av godtycke och subjektivitet.18  

																																																								
12 Se Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, s. 84.  
13 Ställvik, O., Domarrollen – Rättsregler, yrkeskultur och ideal, s. 29. 
14 Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 22 och 53. 
15 Se Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, s. 90 f.  
16 Bauhn, P., Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på svensk rättskipning, s. 319. 
17 Simmonds, N., Juridiska principfrågor: Rättvisa, gällande rätt och rättigheter, s. 83 ff.   
18 Jfr Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 79 ff.  
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2.3 Rättsdogmatiken  
 
Rättsdogmatiken utgör, som ovan nämnts, en viktig del i den juridiska metoden. Med 
rättsdogmatisk metod avses den del av rättsvetenskapen som verkar för tolkning och 
systematisering av rättsregler.19 Detta görs under nyttjande av de lege lata genom 
studerande av rättskällor, som sedermera ordnas i ett hierarkiskt system – 
rättskälleläran.20 Rättsdogmatiken har kritiserats för att bl.a. vara otidsenlig och statisk. 
Metoden intresserar sig för normer och inte för hur dessa i praktiken tillämpas. Metoden 
i sig negligerar inte omvärldsiakttagelser, e.g. empiriska studier, men när dessa 
iakttagelser används i rättstillämpningen uppstår metodologisk problematik.21 Vidare 
har metoden kritiserats för att fastställa de lege lata enbart vid viss tidpunkt, varför 
utrymme inte ges för rättsvetenskapen att utvecklas på annat sätt än genom rättspraxis. 
Den rättsdogmatiska metoden kan även anses brista i vetenskaplighet, såtillvida att den 
syftar till att tolka rättskällor.22 Redan uttrycket rättsdogmatik förmedlar egendomliga 
impulser, då ordet dogmatisk står för ovilja till förnyelse och dessutom kan ses som 
synonym till ovetenskapligt.23 Förevarande beteckning på metoden måste därför anses 
tämligen oklädsam på en vetenskaplig disciplin. 

Den kritik som riktats mot rättsdogmatiken, för att vara en ovetenskaplig metod, har 
tillbakavisats av bl.a. Jareborg som menar att vetenskapligheten i en metod inte ligger i 
dess resultat, utan snarare i de metodologiska funktionerna. Således är forskning som 
bedrivs i vetenskapligt syfte vetenskaplig, oavsett vilken metod som är för handen.24 
Vidare avvisar även Kleineman kritiken avseende metodens ovetenskaplighet, som 
föråldrad.25 

Rättsdogmatiken är, såsom föreliggande avsnitt beskrivit, en tämligen otydlig och 
komplex metod, varför vitt skilda meningar råder vad gäller dess definition.26  

2.4 Rättskälleläran  
 
Rättskälleläran är, som ovan beskrivits, utgångspunkt i rättsdogmatiken och därmed en 
viktig grund i den metod som juristen tidigt skolas in i och praktiserar vid angripandet 
av juridiska frågor. Läran omfattar en uppräkning av de erkända rättskällor som juristen 
förväntas använda för att bygga sin argumentation samt fatta ett juridiskt beslut. 
Rättskälleläran utgör emellertid inte enbart en identifiering av källorna utan även en 
rangordning av desamma.27 För den svenska rättsordningens vidkommande inrymmer 
rättskälleläran följande rättskällor. 
 

De svenska grundlagarna.  
 
Regler i internationella överenskommelser som Sverige tillträtt.  

																																																								
19 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, s. 249.  
20	Se Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, s. 42 och Sandgren, 
C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118. Se närmare om rättskälleläran och rättskällor nedan i avsnitt 2.4.	
21 Se härom särskilt Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära (Korling, F, 
Zamboni, M. red.) och Hellner, J., Rättsteori: En introduktion, s.12 f. 			
22 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsrätt, s. 27.  
23 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 117 f. 
24 Jareborg, N., Rättsdogmatiken som vetenskap, s. 8 f. 
25 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära (Korling, F, Zamboni, M. red.).	
26 Jfr e.g. Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära samt Lehrberg, B., 
Praktisk juridisk metod. 
27 Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 21 f.   
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Regler utställda av internationella organisationer i vilka Sverige är medlem.  
 
Lagar utfärdade av Sveriges riksdag.  
 
Rättspraxis, både från internationella domstolar Sverige erkänt samt 
inhemska domstolar. 
 
Sedvana, både vad gäller internationell och nationell. 
 
Juridisk doktrin.28  

 
Juristens, i synnerhet domarens, uppgift är sedermera att i olika situationer finna den 
lösning, som objektivt sett, bäst stämmer överens med rättskällorna. Peczenik beskriver 
de viktigaste rättskällornas inbördes ordning i den juridiska argumentationen, enligt 
följande. Lagar och andra föreskrifter ska beaktas. Prejudikat och förarbeten bör 
beaktas. Rättskällor som får beaktas är bl.a. institutionella rekommendationer, beslut av 
olika slag och rättsvetenskaplig doktrin.29   

Rättskälleläran utgör rättsordningens mest fundamentala regel, då det är utifrån 
denna alla andra rättsregler härleds och får sin status. Denna grundläggande regel går 
inte att urskilja genom studerande av varken lag eller grundlag. Den närmsta, lagfästa 
formulering som går att finna existerar i de s.k. ”Domarreglerna”30, i vilka det går att 
utläsa följande. ”Domaren skall grant veta lagen, där han efter döma skall, ty lagen 
skall vara honom för en rättelse”.31 Rättskälleläran får därför närmast ses som en 
konvention, ståendes över grundlagen. Detta innebärande att läran är resultatet av ett 
samspel mellan alla de jurister som deltar i upprätthållandet och utformandet av den 
aktuella rättsordningen. Rättskälleläran skapas och utvecklas således kollektivt och är 
inte produkten av en enskild aktör. Rättsordningens yttersta auktoritet är sålunda en 
regel under vilken alla gemensamt lyder, men som ingen utövar ensam makt över.32   

Vad som nu beskrivits, vad gäller juristens ständiga sökande att grunda sin 
argumentation i juridiskt erkända källor, kan närmast förklaras utifrån the context of 
justification. Denna kontext grundas i att rättsligt resonerande och tänkande antas vara 
rationellt, analytiskt och objektivt. I motsats till the context of justification finns the 
context of discovery. Denna, sistnämnda, kontext utgår från att resonerandet och 
tänkandet istället är produkten av subjektivitet, intuition, irrationalitet och slump-
mässighet.33 Att, likt rättskälleläran, beskriva rättsligt tänkande och beslutsfattande 
enbart utifrån the context of justification kan tänkas leda till uteslutande av andra 
relevanta faktorer som kan förklara juridiskt beslutsfattande.  

																																																								
28 Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, s. 56 ff.   
29 Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 144 ff.  
30 De s.k. Domarreglerna författades av den svenske juristen och reformatorn Olaus Petri på 1530-talet 
och återfinns idag, av tradition, i inledningen till den svenska lagboken. Se vidare Dahlman, C., Rätt och 
rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 24.  
31 Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 24.  
32 Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 22.  
33 Se vidare MacCormick, N., Legal Reasoning and Legal Theory och Gigerenzer, G., Adaptive Thinking. 
Rationality in the Real World.  
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3. Tidigare forskning om juridiskt 
beslutsfattande  
 
 
 

Research is to see what everybody else has seen, 
and to think what nobody else has thought. 

 
Albert Szent-Gyorgyi 

 
 

3.1 Inledning 
 
Föreliggande kapitel syftar till att introducera det tämligen oexploaterade forskningsfält, 
avseende juridiskt beslutsfattande ur ett psykologiskt perspektiv, som är relevant för 
uppsatsen. Detta för att i senare del av uppsatsen tillämpa resultaten av tidigare 
forskning för att påvisa att psykologiska teorier har ett samband med juridiskt besluts-
fattande. Kapitlet sammanställer framstående svensk forskning på området. Den 
svenska forskningen är, som ovan nämnts, knapp.34 Författarna söker därför, i och med 
detta kapitel, även peka på det faktum att ytterligare forskning på området bör företas. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för den forskning som den svenska forskargruppen 
LEVIC – Law, Evidence and Cognition hittills bedrivit på området, för att senare 
presentera den forskning Gräns företagit inom ramen för hennes forskningsprojekt 
Decisio Juris.     

3.2 LEVIC – Law, Evidence and Cognition    
 
LEVIC – Law, Evidence and Cognition (i den fortsatta framställningen kallad LEVIC) 
är en svensk forskargrupp som bedriver tvärvetenskapliga studier med representanter 
från både juridik, filosofi och kognitiv psykologi.35 Gruppens forskning går ut på 
studerande av juridiskt beslutsfattande i samband med bevisvärdering. Forskningen 
bygger på psykologiska kunskaper om kognitiv bias i mänskligt beslutsfattande.36 
Vidare undersöks huruvida juridiskt beslutsfattande påverkas av kognitiv bias. 
Forskningen går inte enbart ut på att identifiera bias, utan intresse ligger också i metoder 
att förebygga densamma.37 Forskargruppen har utgivit ett flertal publikationer. I en av 
dessa undersöks huruvida domstolar bedömer personer med tidigare kriminell be-
lastning hårdare än personer utan.38 I en annan testas om lekmannadomare, i högre grad, 
påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter än juristdomare. I denna publikation 
presenteras ett vetenskapligt experiment med en sådan juridiskt irrelevant omständighet 
som kan anses påverka beslutsfattande, nämligen argumentum ad hominem tu quoque (i 
den fortsatta framställningen kallad tu quoque). Tu quoque kan ses som ett slags mental 
																																																								
34 Se avsnitt 1.4.2. 
35 Medverkande i forskargruppen är Dahlman, C. (professor i allmän rättslära), Sikström, S. (professor i 
kognitiv psykologi), Wahlberg, L. (docent i allmän rättslära och medicinsk rätt), Sarwar, F. 
(universitetslektor i psykologi), Zenker, F. (universitetslektor i filosofi), Sevelin, E. (post doc i allmän 
rättslära), Pettersson, M. (doktorand i allmän rättslära) och Aminoff, M. (doktorand i straffprocessrätt). 
36 Angående bias, se närmare avsnitt 4.3.1. 
37 Rietz, M., LEVIC – Law, Evidence and Cognition.  
38 Se vidare Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Att bedöma personer med kriminell belastning. 
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genväg som påverkar människan att anse att en individ inte är berättigad att ”klaga” på 
andra, om denne själv beter sig likadant.39 I det konstruerade fallet hade domarna att 
avgöra storleken på en kränkningsersättning. Det framgick sedermera att käranden som 
blivit kränkt, på samma sätt kränkt en annan person i ett annat sammanhang. Denna 
juridiskt irrelevanta omständighet, att käranden agerat på sätt likt det som vederbörande 
själv blivit utsatt för, visade sig ha en signifikant påverkan både på lekmannadomare 
och juristdomare. Generellt utdömdes en lägre kränkningsersättning. Även om påverkan 
av den juridiskt irrelevanta omständigheten tu quoque var signifikant för båda 
grupperna, visade sig lekmannadomare påverkas i något större utsträckning.40 

3.3 Gräns – Decisio Juris  
 
Docent Gräns är forskare och lär ut allmän rättslära och processrätt vid Juridiska 
fakulteten vid Uppsala universitet. Gräns ifrågasätter i sitt forskningsprojekt Decisio 
Juris den föreställning som kan anses råda att domare och rättsvetare tillämpar likadana 
metoder och resonemang vid juridisk problemlösning. Hon menar att rättskälleläran inte 
i samtliga fall är tillräcklig för att förutse, förklara och beskriva de resoneringssätt och 
metoder domstolar använt sig av. Istället kan kognitionspsykologiska bedömnings- och 
beslutsteorier, i vissa fall, bättre förklara de rättsliga resonemang som ligger bakom ett 
domslut. Forskningsprojektet tar avstamp i ett antal praktiska fall som påvisar rättskälle-
lärans otillräcklighet och istället framhäver vikten av kognitiv psykologi som ett slags 
förklaringsmodell.  

3.3.1 Pragmatisk teoribildning ad hoc 
 
Ett stort inslag i forskningsprojektet är fenomenet pragmatisk teoribildning ad hoc. 
Föreställningen och förväntningen att domare resonerar på sätt de enligt rättskälleläran 
bör resonera, uppfylls inte i samtliga fall. Relativt ofta förekommer att domar anses 
avvika från ett, enligt rättskälleläran, normalt rättsligt resonemang. Dessa domar kan 
varken föreskrivas, rättfärdigas eller beskrivas utifrån rättskälleläran och upplevs därför 
problematiska, då de ur rättsvetenskapens perspektiv framstår som överraskande, 
främmande och svårförklarliga. Detta fenomen kallas av Gräns pragmatisk teoribildning 
ad hoc.41  

Användandet av pragmatisk teoribildning ad hoc kännetecknas av att en situation till 
en början framstår som ett mycket enkelt rättsligt problem.42 Trots det faktum att 
rättsläget initialt ter sig enkelt, karakteriseras denna teoribildning vidare av att domare i 
den rättsliga situationen frångår befintliga rättskällor, e.g. lag. Istället verkar domarna 
gå en form av egen väg. Gräns förklarar fenomenet som att domare fattar ett till synes 
eget, moraliskt beslut. Tills sist kännetecknas pragmatisk teoribildning ad hoc av att 
domstolen söker rättfärdiga detta beslut utifrån gällande lagar och normer.43 Gräns 
menar att särskilt två argument kan förklara fenomenet pragmatisk teoribildning ad hoc; 
rättvisa och rimlighet. Domare strävar, generellt sett, efter att avlägga rättvisa och 
rimliga domar. Ibland kan emellertid denna strävan ske på bekostnad av riktigheten i 

																																																								
39 Tu quoque berörs närmare nedan i avsnitt 4.4.2.  
40 Se vidare härom Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av 
juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?. 
41 Gräns, M., Decisio Juris, s. 11.  
42 Gräns, M., Decisio Juris, s. 12 f.  
43 Gräns, M., Decisio Juris, s. 12 ff. 
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fallet. Rättskälleläran med dess rättskällor tenderar att frångås i fall av pragmatisk 
teoribildning ad hoc.44  

																																																								
44 Gräns, M., Decisio Juris, s. 12 ff.		
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4. Kognitiv psykologi 
 
 
 

Vi ser inte saker som de är, utan som vi är. 
 

Immanuel Kant 
 
 

4.1 Inledning 
 
I kapitel 2 har redogjorts för hur juridiska beslut bör fattas enligt den juridiska metoden. 
Föreliggande kapitel tar utgångspunkt i ett rent psykologiskt perspektiv och presenterar 
psykologisk teoribildning, avseende kognitiva processer som sker då människan 
generellt bearbetar information och fattar beslut. Detta i syfte att ge ytterligare en 
förklaring till, och förståelse för, mänskligt beslutsfattande. Initialt presenteras 
kognitionspsykologi som ämne, för att sedan följas av avsnitt innehållande specifika 
kognitionspsykologiska teorier om mänskligt beslutsfattande. I kapitlet behandlas 
forskning på området, i huvudsak amerikansk. Detta i syfte att ge ytterligare förståelse 
för de teorier som presenteras.    

4.2 Vad är kognitiv psykologi? 
 
Kognitionspsykologi är den del inom psykologin vars centrala undersökningsområde 
går ut på att studera hur människan tar in, bearbetar och lagrar information och hur 
densamma sedan används vid problemlösning och beslutsfattande.45 Kognitiv psykologi 
definieras stundtals som de mentala processernas psykologi. Vidare beskrivs den 
emellanåt som studiet av vetande och förståelse.46 Ordet kognition har sitt ursprung i det 
latinska ordet cogitare – att tänka.47  

Kognitionspsykologisk forskning vilar ofta på två grundantaganden. Till en början 
kan konstateras att den ständiga informationsbearbetning som sker i människans dagliga 
liv normalt ter sig oproblematisk. Det som människan uppfattar genom sina sinnen och 
sitt förstånd upplevs normalt som verkligheten och inget annat. Världen runt omkring 
oss ses som något objektivt givet. Likaså uppfattar vi hur människor i vår omgivning 
uppträder som något objektivt betingat. Förevarande verklighetsuppfattning ter sig för 
oss människor enkel och självklar. Det första grundantagandet, inom den kognitions-
psykologiska forskningen, menar emellertid att den rutinbetonade informations-
bearbetning som sker i det dagliga livet i själva verket bygger på komplexa kognitiva 
processer.48 Det andra grundantagandet består i att hur omvärlden uppfattas är ett 
resultat av samspelet mellan å ena sidan människans erfarenheter, förväntningar och 
kunskaper och å andra sidan objektiva fakta som ligger utanför människan själv. Vad 
som nu anförts innebär i sin tur att människans bild av omvärlden till viss del är 

																																																								
45 Rathus, S. A., PSYCH, s. 162. 
46 Groome, D., Kognitiv psykologi - processer och störningar, s. 27.  
47 Gräns, M., Decisio Juris, s. 48.    
48 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 87 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
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subjektivt betingad och att hon, i stor utsträckning, är omedveten om detsamma.49 Med 
beaktande av vad som ovan redogjorts för kan, vad filosoferna ibland kallar ”naiva 
realister” stämma väl in på människan. Hon tror på en verklighetsbild baserad på 
objektiva fakta som ”finns där ute”, när så egentligen inte är fallet.50 Människan kan 
således anses ha bristande förmåga att se den subjektiva delen av sin kognition och att 
densamma påverkas av inre önskningar och förutfattade meningar.51 I enlighet med 
detta hävdade Immanuel Kant att människan enbart kan uppleva sin egen varseblivning 
av världen och således aldrig hur densamma verkligen är. I och med människans 
oförmåga att uppfatta subjektiva faktorers inverkan uppstår stundom systematiska fel i 
bedömningen av verkligheten.52 

4.3 Heuristiker och bias  

4.3.1 Några inledande ord  
 
Stundom använder människan förenklade metoder för att göra bedömningar och fatta 
beslut. Dessa förenklade metoder kallas heuristiker.53 Heuristiker kan i sin tur kallas för 
”tumregler”. När människans kunskaper inte räcker till och när hennes iakttagelser av 
omgivningen inte ger tillräckliga svar, sägs heuristiker träda in. Heuristiker bidrar till att 
hjärnan, på ett snabbt och effektivt sätt, kan skapa förståelse för vad som pågår i 
människans omgivning. Den naturliga tillämpningen av heuristiker kan emellertid också 
leda till systematiska tankefel och ett partiskt förhållningssätt, s.k. bias. Detta genom att 
viss information undervärderas och annan övervärderas.54 Heuristikforskningen kan 
anses indelad i två olika riktningar beroende på synsätt vad gäller relationen mellan 
heuristiker och rationalitet. En riktning tar sikte på de positiva effekter som kan 
föranledas av heuristiker och lägger vikt vid det faktum att användandet av heuristiker 
många gånger leder till mer rationalitet, än vad användandet av komplicerade och 
uttömmande teorier gör. Den andra riktningen utgår, tvärtom, från att användandet av 
heuristiker ofta leder till bristande rationalitet.55  

Inom forskningsfältet heuristics and biases har fler än hundratals olika typer av bias 
påträffats och verifierats.56 Nedan redogörs för ett fåtal, de som anses vanligt före-
kommande.57  

																																																								
49 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 87 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
50 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 110 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 	 
51 Christianson, S. Å., Ehrenkrona, M., Psykologi och bevisvärdering – myter om trovärdighet och 
tillförlitlighet, s. 54 f. Se även Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt 
perspektiv, s. 110 i Handbok i rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.).  
52 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 110 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
53 Gräns, M., Decisio Juris, s. 60.  
54 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 111 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
55 Gräns, M., Decisio Juris, s. 64. 
56 Tversky, A., Kahneman, D., Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, s. 1124.  
57 För vidare översikt av de olika typer av bias som förekommer inom kognitionspsykologin, se 
Bazerman, M. H., Moore, D. A., Judgement in managerial decision making. 
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4.3.2 Konfirmeringsbias  
 
”It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist 
facts to suit theories, instead of theories to suit facts”. Sir Arthur Conan Doyles 
världsberömde fiktive detektiv Sherlock Holmes manar, i och med nu nämnda citat 
hämtat ur succénovellen A Scandal in Bohemia, till att inte låta förhastade slutsatser och 
förutfattade meningar styra informationssökningen vid utredningsarbetet. Uttalandet 
kan anses belysa en allmän svaghet, vanligt förekommande, i människans kognition – 
den att tillämpa resoneringssätt som avser rättfärdiga en tidigare dragen slutsats, snarare 
än att företa ett opartiskt och objektivt resoneringssätt.58  

Konfirmeringsbias innebär en tendens att söka information som bekräftar en tidigare 
hållen hypotes eller uppfattning. Likaså tendensen att tolka tvetydig information som 
bevis för den egna uppfattningen, snarare än som argument mot densamma. 59 
Fenomenet konfirmeringsbias kan anses vara ett av de främsta skälen till svårigheten att 
frigöra sig från tidigare hypoteser och uppfattningar.60 En mänsklig benägenhet är att, i 
olika hög grad, automatiskt dras till information som bekräftar egna uppfattningar. 
Popper har härvid anfört att människans iakttagelser ständigt styrs av de teorier hon har 
och att en naturlig benägenhet att söka konfirmera dessa teorier finns. 61 
Konfirmeringsbias kan således ses som en del i den mänskliga processen att anpassa 
inkommande information till redan befintliga kognitiva scheman. 62  Nu nämnda 
kognitiva process sker omedvetet hos människan.63 Förevarande psykologiska fenomen 
kan anses grundat i människans angelägenhet att uppfattas som konsekvent. 
Omgivningen uppskattar normalt inte att individen ändrar uppfattning eller visar sig ha 
fel.64  

En faktor som kan öka risken för att konfirmeringsbias inverkar på informations-
bearbetningen är tidspress. Människor under påverkan av tidspress tenderar nämligen 
mer benägna att hysa tillit till tidigare uppfattningar, snarare än att ta hänsyn till ny 
information.65  

Framställningen vad gäller konfirmeringsbias måste, för läsaren, hittills framstå som 
tämligen problematisk och negativ. Nämnas ska emellertid att konsekvenserna av denna 
bias inte enbart är negativa.  Konfirmeringsbias underlättar konsekvent agerande och 
leder till förstärkande av människans handlingskraft, eftersom den bidrar till en stark tro 
på människans uppfattningar. Givet att det finns objektivt förankrade anledningar till att 

																																																								
58 Gräns, M., Decisio Juris, s. 71.  
59 Ask, K., Granhag, P. A., Psykologiska påverkansfaktorer vid utredningsarbete, s. 164 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.).     
60 Ask, K., Granhag, P. A., Psykologiska påverkansfaktorer vid utredningsarbete, s. 164 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.).     
61 Popper, K., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.  
62 Lundh, L. G., Montgomery, H., Wærn, Y., Kognitiv psykologi, s. 51. Kognitiva scheman är mentala 
representationer bestående av människans alla tidigare upplevelser. All ny information jämförs med 
tidigare lagrade erfarenheter och minnen. Se vidare Groome, D., Kognitiv psykologi - processer och 
störningar s. 31 f. 
63 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 108 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.).  
64 Christianson, S. Å., Ehrenkrona, M., Psykologi och bevisvärdering – myter om trovärdighet och 
tillförlitlighet, s. 219. Se vidare avsnitt 5.4.3 nedan.  
65 Se Kaplan, M. F., Wanshula, T., Zanna, M. P., Time pressure and information integration in social 
judgement: The effect of need for structure, Bodenhausen, G. V., Sheppard, L. A., Kramer, G. P., 
Negative affect and social judgement: The differential impact of anger and sadness samt Hulland, J. S., 
Kleinmuntz, D. N., Factors influencing the use of internal summary evaluations versus external 
information in choice.  
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tro på en uppfattning, kan det således vara lämpligt att borste från samtliga tvivel och 
istället lägga full fokus på att handla i enlighet med uppfattningen.66 Konfirmeringsbias 
bidrar sålunda till att generera ett slags kognitiv stabilitet, såtillvida att den minskar 
risken att människan alltför snabbt ändrar uppfattning beroende på, den för stunden, 
tillgängliga informationen.67   

4.3.3 Representativitetsbias  
 
Representativitet kan sägas uppstå genom att vissa attribut leder till mentala 
förenklingar, såtillvida att människan söker sortera sin omgivning och sina iakttagelser i 
olika kategorier, i syfte att underlätta vardagen. Dessa mentala förenklingar kan i sin tur 
leda till en vid problematik i form av ett systematiskt tankefel – representativitetsbias. 
Människan baserar nämligen ofta nu nämnda kategorisering på stereotypa före-
ställningar, genom att härvid tillämpa följande felaktiga logik. Kriminella mc-
gängmedlemmar bär skinnväst och har tatueringar. Det visar sig sedermera att X bär 
skinnväst och har tatueringar, således är X medlem i ett kriminellt mc-gäng.68 Ett annat 
exempel på nu nämnda bias är den stereotypa uppfattningen att invandrare ofta är 
kriminella.69 Med hänsyn till det ovan nämnda får det anses tämligen självskrivet att 
människans användning av stereotypa kategoriseringar, i strävan efter förenkling i det 
vardagliga livet, lätt kan få olyckliga följder. 

4.4 Tvåsystemteorin 

4.4.1 Några inledande ord  
 
Tvåsystemteorin introducerades av psykologerna Stanovich, West, Tversky och 
Kahneman. Teorin kan anses förklara varför människan ibland påverkas av 
utomrättsliga omständigheter i sitt beslutsfattande. Teorin delar in mänskligt tänkande i 
två parallella system, där System 1 är det intuitiva som kännetecknas av snabbhet och 
automatisering, utan medveten kontroll och System 2 det analytiska som består av 
människans medvetna tänkande, i vilket långsamt arbete är ett kännetecken.70 System 1 
sorterar och värderar inkommande information och förmedlar sedan impulser i form av 
intuitiva värderingar. System 2 analyserar, tvärtom, informationen långsamt i en 
resonerande process. Denna process kräver koncentration och ansträngning, vilket leder 
till medvetna val. De båda systemen ämnar komplettera varandra. I denna samklang är 
tanken att System 1 ska handha de beslut som ska fattas snabbt, däribland de tusentals 
vardagliga beslut som måste tas, medan System 2 aktiveras när mer komplicerade beslut 
är för handen.71  

																																																								
66 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 108 i Handbok i 
rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.). 
67 Lundh, L. G., Montgomery, H., Wærn, Y., Kognitiv psykologi, s. 159.  
68 Christianson, S. Å., Ehrenkrona, M., Psykologi och bevisvärdering – myter om trovärdighet och 
tillförlitlighet, s. 184.  
69 Christianson, S. Å., Montgomery, H., Kognition i ett rättspsykologiskt perspektiv, s. 113 (alt. s. 111?) i 
Handbok i rättspsykologi (Granhag, P. A., Christianson, S. Å. red.).   
70 Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, s. 20 f. 
71 Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, s. 24 och 28.  
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4.4.2 Associationsmaskinen och den late kontrollanten 
 
Kahneman beskriver System 2 som den ”late kontrollanten”, vilket torde syfta till att 
människan allt som oftast nöjer sig med de ytliga och snabba bedömningar som System 
1 tillhandahåller, istället för att hänge sig åt det mer systematiska tänkandet.72 System 1 
beskrivs, å sin sida, som en ”associationsmaskin” med tendens att dra förhastade 
slutsatser i de fall informationen är ofullständig. För System 1 är användandet av ovan 
nämnda heuristiker, d.v.s. enkla tumregler, avgörande vid problemlösning. 73  Ett 
exempel på en tumregel som används av System 1 är ovan nämnda fenomen; tu 
quoque.74 Denna tumregel är vanligt förekommande i sociala situationer, i synnerhet vid 
sociala konflikter, och innebär att en individ inte anses berättigad att ”klaga” på andra, 
om vederbörande beter sig likadant själv.75 I situationer av enklare art tillhandahåller 
heuristiker korta beslutsvägar som i regel fungerar bra, men i mer komplicerade 
situationer kan desamma ge upphov till tankefel. 76  Slutsatsen kommer först och 
argumenten sedan, om System 1 får sista ordet.77  

En av de huvuduppgifter System 2 har är att övervaka och kontrollera de intuitioner, 
vad gäller handlingar och tankar, som väcks av System 1.78 Ofta upplevs emellertid de, 
av System 2, medvetna kognitiva operationerna som mycket ansträngande, varför 
människan generellt sett väljer att följa sin intuition. I enkla bedömningssituationer är 
ett relativt vanligt fenomen att den kontroll som System 2 utövar förefaller tämligen 
svag och misslyckas i uppgiften att slå ut det snabbare System 1. En fråga Kahneman 
ställde sina åhörare på sin Nobel-föreläsning kan utgöra ett talande exempel på vad som 
nu anförts.  
 

”A bat and a ball together cost $1.10. The bat costs $1 more than the ball. 
How much does the ball cost?” 79   

 
Ovanstående fråga är hämtad från ett experiment som genomfördes av de amerikanska 
forskarna Guthrie, Rachlinski och Wistrich som ämnade undersöka kognitiv bias hos 
juristdomare.80 Det omedelbara svar som dyker upp hos de flesta människor, kanske 
även hos läsaren, är tio cent. Detta, ett resultat av det intuitiva System 1. Det korrekta 
svaret är emellertid fem cent och kan nås genom att tillämpa det mer analytiska System 
2. Av experimentet kunde utläsas att många, även mycket intelligenta, deltagare 
stannade vid den första, intuitiva, impulsen – tio cent – som orsakades av System 1. Vad 
som nu anförts torde åsyfta att deltagare i experimentet, trots sin generellt höga 
intelligensnivå, angav ett svar utan att kontrollera detsamma eller att reflektera över sin 
första intuitiva impuls.81 Kahneman har sammanfattat experimentresultatet genom att 
yttra följande. ”[…] den överraskande stora mängden av felaktiga svar i detta enkla 

																																																								
72 Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, s. 55. 	
73 Se avsnitt 4.3.1. 
74 Tu quoque betyder på latin ”även du”.  
75 Se Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt 
irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?, s. 369. För ett experiment avseende tu quoque som 
genomfördes av Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F inom ramen för forskargruppen LEVIC, se 
avsnitt 3.3. 
76 Tversky, A., Kahneman, D., Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, s. 1124.  
77 Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, s. 54. 
78 Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, s. 50.  
79 Kahneman, D., Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Judgement and Choice. 
80 Guthrie, C., Rachlinski, J. J., Wistrich, A. J., Blinking on the Bench: How Judges Decide Cases. 
81 Gräns, M., Decisio Juris, s. 69.  
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problem illustrerar hur lite System 1:s output kontrolleras av System 2: människor är 
inte vana vid att tänka hårt och nöjer sig ofta med en plausibel bedömning, som de 
snabbt kommer på”.82  

Inom ramen för aktuellt område har vidare, av Brenner, Koehler och Tversky, 
företagits en studie som behandlar hur beslutsfattare hanterar ensidigt beslutsunderlag 
när de är medvetna om att detsamma är ofullständigt. Studien engagerade ett antal 
deltagare i en praktisk övning rörande en juridisk tvist. Ett antal deltagare fick ta del av 
båda parters argument, medan resterande del enbart fick ta del av ena partens argument. 
Den senare skaran deltagare uppvisade bias gentemot den part vars argument de tagit 
del av. Denna grupp deltagare gjorde fler inkorrekta bedömningar, än de deltagare som 
tagit del av båda parters argumentation och därmed hade fullständig information. 
Deltagare med tillgång till ofullständig information var emellertid säkrare i sina val. 
Forskargruppen menar att resultaten av studien indikerar att människan inte, i tillräcklig 
utsträckning, kompenserar för avsaknad av information, trots det faktum att det är 
uppenbart för henne att den tillgängliga informationen är ofullständig.83  

Den ”lathet” som System 2 är behäftad med kan förklaras utifrån tre principer som 
beskriver interaktionen mellan System 1 och System 2; singularitet, relevans och 
tillräcklighet.84 Singularitetsprincipen består i att människan skapar endast en mental 
modell åt gången för varje problem hon ställs inför. Val av modell fattas på grundval av 
relevansen i beslutskontexten. Relevansprincipen är förankrad i System 1 som ska 
leverera ett analysunderlag med utgångspunkt i individens tidigare erfarenheter, för-
väntningar och kunskaper. Tillräcklighetsprincipen återspeglar däremot en grund-
läggande bias i System 2, närmare bestämt tendensen att välja första bästa (ofta samma) 
analysmodell, såvida tillräckligt goda skäl för att modifiera eller byta modell inte 
föreligger. Vad som nu nämnts beskrivs ofta som strävan efter ett resultat ”good 
enough” eller ”satisficing”, något som i sin tur kan leda till att andra, bättre modeller 
förbises.85	  

																																																								
82 Se Gräns, M., Decisio Juris, s. 69 med vidare hänvisning.  
83 Brenner L. A., Koehler D. J., Tversky A., On the Evaluation of One-Sided Evidence. Se vidare 
Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, s. 98.  
84	Evans, J., The heuristic-analytic theory of reasoning: Extension and evaluation, s. 379 f. se även 
Hochberg, J. E., Attention, organization, and consciousness, s. 100 i Attention: Contemporary theory and 
analysis (Mostofsky, D.I. red.).  
85 Gräns, M., Decisio Juris, s. 70. Se även Evans, J., The heuristic-analytic theory of reasoning: 
Extension and evaluation, s. 379 f. och Mynatt, C. R., Doherty, M. E., Dragan, W., Information 
relevance, working memory, and the consideration of alternatives, s. 774 ff.    
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5. Socialpsykologi 
 
 
 

It may be that we are puppets, puppets  
controlled by the strings of society. 

 
Stanley Milgram 

 
 

5.1 Inledning 
 
I föregående kapitel har redogjorts för kognitiva teorier som förklarar mänskligt 
beslutsfattande. För att uppnå det främsta syftet med framställningen, d.v.s. att påvisa 
sambandet mellan psykologiska teorier och juridiskt beslutsfattande, är författarna 
emellertid av åsikten att inte enbart de kognitiva teorierna är tillräckliga. I det följande 
redogörs därför för teorier inom socialpsykologin som ger en ytterligare aspekt på 
psykologins påverkan vad gäller mänskligt beslutsfattande. Till en början presenteras 
socialpsykologi som ämne. Sedan följer avsnitt innehållande specifika social-
psykologiska teorier om mänskligt beslutsfattande. I detta kapitel, likt föregående 
kapitel, behandlas i huvudsak amerikansk forskning på området. Även här i syfte att ge 
ytterligare förståelse för de teorier som presenteras.    

5.2 Vad är socialpsykologi?  
 
Det kan anses råda en generell föreställning om att människan är en autonom, 
självständigt tänkande, varelse som verkar utifrån sin fria, egna vilja. I dagens mer 
moderna, individualistiskt präglade, samhälle förekommer idén om att människan beter 
sig rationellt och handlar med utgångspunkt i egna, välgrundade uppfattningar och 
tankar.86 Denna föreställning kan anses grundad i alla de vardagliga beslut som ska 
fattas, e.g. val av transportmedel eller middagsmåltid, och som i hög grad kan anses vila 
på eget ansvar. Nu nämnda leder till att människor upplever sig som självständiga.87  

En del av psykologin som söker ifrågasätta ovan anförda föreställning om 
människans autonomi är socialpsykologin. Denna del av psykologin studerar 
interaktionen mellan människor och lagbundenheterna i gruppfenomen. Gordon Allport 
har härvid definierat socialpsykologi som ”[…] ett försök att förstå och förklara hur en 
människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller 
underförstådda närvaron av andra”.88 Förevarande del inom psykologin behandlar 
således huruvida människans tankar, beteenden och känslor påverkas och styrs av andra 
människor och grupper, ett område som i allra högsta grad tangerar människans 
vardagsliv. Socialpsykologin härrör från Tysklands senare 1800-tal, då intresset för 
”Völkerpsychologie” – folkpsykologi – väcktes. 89  Den tyska 1800-talsfilosofin 

																																																								
86 Se vidare Hofstede, G., Culture´s consequences: International differences in work-related values.  
87 Andersson, M., Borgstede, C., Normer och social påverkan, s. 39 i Samhällspsykologi (Biel, A., 
Gärling, T. red.).  
88 Helkama, K., Myllyniemi, R. m.fl., Socialpsykologi – en introduktion, s. 10.   
89 Biel, A., Gärling, T., Samhällspsykologi, s. 12.  
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betonade samhörighet mellan kollektiv på en själslig nivå, i synnerhet mellan människor 
förenade av ett och samma språk.90  

I sin nuvarande form är socialpsykologin en mångfasetterad vetenskap, såtillvida att 
den består av en mängd olika riktningar.91 Det främsta forskningsintresset har, under 
hela socialpsykologins existens, emellertid legat i fenomenet social påverkan. Social 
påverkan innebär, enkelt sagt, att människan påverkas av medmänniskor som återfinns i 
hennes omgivning. Övertalning eller krav på lydnad kan ses som former av direkt social 
påverkan, i detta mer direkta spår går inte minst forskare som Cialdini. Det finns vidare 
en mindre direkt form av påverkan, här märks bl.a. Aschs banbrytande experiment.92 
Oavsett riktning, inom socialpsykologin, märks det gemensamma intresset för det 
sociala – interaktionen mellan människor.93 

5.3 Konformitet 
 
Det föreligger en klar distinktion mellan att en människa blir övertalad och att 
vederbörandes handlande förändras på grund av blotta närvaron av andra människor. 
Det förra utgör exempel på direkt social påverkan. Det senare är emellertid resultatet av 
en mindre direkt form av social påverkan och kan vara fallet då en människa justerar 
sina egna tankar och beteenden, så att dessa bättre stämmer överens med gruppens eller 
andra människors tankar och beteenden. Detta kallas konformitet. 94 Konformitet är en 
teori inom socialpsykologin som bidrar till konfrontationen av föreställningen om att 
människan är en självständig, autonom varelse. Frågan om människans konformitet är 
inom socialpsykologin ständigt aktuell. Konformitetsforskningen har, i över ett halvt 
sekel, antytt att människan i hög grad påverkas av andra.95 

Ett banbrytande experiment, som visar på viktiga 
insikter vad gäller social påverkan, har företagits av Asch. 
Experimentsdeltagarna blev vid upprepade tillfällen om-
bedda att bedöma vilken av tre linjer som bäst stämde 
överens med en given referenslinje (se figur 1.196). Första 
delen av experimentet bestod i att Asch samlade en grupp, 
på sju till nio personer, i ett rum. Deltagarna ombads att 
peka ut den linje som bäst stämde överens med längden på 
referenslinjen. Vid en individuell bedömning var uppgiften 
tämligen enkel och deltagarna träffade vanligen rätt. Med denna initiala del av 
experimentet ville Asch bevisa att deltagarna var kapabla till att objektivt se det rätta 
svaret. Resultatet föreföll annorlunda då experimentet, i del två, förlades till en 
gruppsituation. I denna var experimentets utförande detsamma, d.v.s. sju till nio 
personer med uppdrag att bland linjerna utpeka den som var lika lång som 
referenslinjen, men förutsättningarna andra. Asch hade nämligen i förväg vidtalat alla 
deltagare – utom en – att svara på ett särskilt vis. Tanken med Aschs förfarande var att 
studera hur den ovetande deltagarens svar lydde, då alla andra deltagare i rummet gav 

																																																								
90	Helkama, K., Myllyniemi, R. m.fl., Socialpsykologi – en introduktion, s. 18.	
91 Helkama, K., Myllyniemi, R. m.fl., Socialpsykologi – en introduktion, s. 17. 
92 Helkama, K., Myllyniemi, R. m.fl., Socialpsykologi – en introduktion, s. 210 ff. 
93 Helkama, K., Myllyniemi, R. m.fl., Socialpsykologi – en introduktion, s. 17. 
94 Andersson, M., Borgstede, C., Normer och social påverkan, s. 40 i Samhällspsykologi (Biel, A., 
Gärling, T. red.).  
95 Andersson, M., Borgstede, C., Normer och social påverkan, s. 40 i Samhällspsykologi (Biel, A., 
Gärling, T. red.). 
96 Bogan, H., Solomon Asch’s Experiments on Social Conformity. 
  

Figur 1.1 



	 26 

samma förutbestämda och felaktiga svar. Den ovetande deltagaren blev således tvungen 
att bestämma sig huruvida vederbörande skulle tro sina egna ögon eller låta sig falla för 
trycket från den samstämmiga gruppen. Resultatet av nu nämnda konformitets-
experiment antyder att den objektiva observationsförmågan, i allmänhet, sviktar under 
det sociala grupptrycket.  Människan kan sålunda sägas ha en större benägenhet att 
tillhöra en grupp, än att agera på sätt hon själv finner korrekt. Anledningen, enligt Asch, 
kan vara att människan i allmänhet vill undvika kritik, åtlöje och sociala sanktioner, och 
i synnerhet att bli utesluten ur en grupp. Vidare tyckte sig Asch kunna urskilja vissa 
situationsbetingande faktorer för graden av konformitet. Bl.a. antas andra människors 
inflytande öka med gruppens storlek. Vidare antas en enhällig grupp ha större inflytande 
än en icke-enhällig grupp. Ytterligare kan konstateras att andra människors inflytande 
ökar i en situation präglad av osäkerhet och i vilken brist på kunskap råder.97  

Aschs experiment ger anledning att förmoda att människan förvisso tar hänsyn till 
objektiva bedömningsgrunder, men att desamma – förbluffande lätt – kapitulerar för det 
sociala trycket. 

5.4 Cialdinis påverkansteorier  

5.4.1 Några inledande ord  
 
En nära vän till författarna råkade en gång ut för en mycket märklig händelse. Vännen 
ifråga hade lagt ut en annons, i syfte att sälja sin bilstereo. Ingen ”nappade” emellertid 
på vederbörandes annons, i vilken priset på stereon angavs till femhundra kronor. När 
han, något oväntat, höjde priset till åttahundrafemtio kronor hände något häpnads-
väckande – köpare efter köpare ringde och ville köpa stereon.  

Det nu berättade har länge intresserat författarna; hur kan det komma sig att en 
förfrågan presenterad på visst vis avvisas, medan samma förfrågan presenterad på annat 
vis får omedelbart gehör? Cialdinis arbete med experimentell socialpsykologi kan sägas 
ta avstamp i frågor likt denna. Han har bedrivit forskning i syfte att utröna huruvida 
påverkansteorier kan inverka på en människas benägenhet att samtycka i olika 
situationer.98 Denna del av socialpsykologin får anses beröra en mer direkt form av 
social påverkan, än den som redogjorts för i avsnittet ovan.  

Nedan redogörs närmare för ett urval av nämnda påverkansteorier och kanske kan 
framställningen även bringa vår nära vän någon form av svar.  

5.4.2 Sympati och antipati  
 
”The main work of a trial attorney is to make a jury like his client.” sade Clarence 
Darrow en gång.99 Troligen kommer vetskapen om att vi människor helst svarar jakande 
till en förfrågan, ställd av någon vi tycker om, inte som någon större överraskning. 
Däremot framstår det troligtvis, för de flesta av oss, inte lika självklart i vilken ut-
sträckning sympati påverkar och att påverkan ofta sker omedvetet. Vidare kommer det 
kanske som något av en överraskning att denna enkla regel ofta används av främlingar, 
på hundratals olika vis, i syfte att få människor att gå dem till mötes.  

Sympati innebär således att människan är mer benägen att tillmötesgå andra 
människor hon, på ett eller annat sätt, känner för – ofta i form av medkänslor eller 
positiva känslor. En mängd olika faktorer kan ge upphov till känslor av sympati. Den 

																																																								
97 Asch, S. E., Effects of group pressure on the modification and distortion of judgments.  
98 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 11.  
99 Se Cialdini, R. B., Påverkan, s. 162. 
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mest inflytelserika är likhet, varför den behandlas i det följande.100 Byrne menar att 
människan tycker om människor som liknar henne själv.101 Detta oavsett om likheten 
består i personliga egenskaper, åsikter, livsstil eller bakgrund. Följaktligen kan kon-
stateras att de som vill påverka oss kan uppnå sina syften genom att verka som om de 
liknar oss på ett antal olika sätt. E.g. kan påverkare ”spela på” att de har liknande 
bakgrund för att väcka känslor av sympati för att i slutändan få till stånd ett samtycke. I 
samma spår tycks bilförsäljare många gånger gå. Cialdini menar att bilförsäljare ofta, 
genom att undersöka kundens bil, söker bevis som bekräftar vederbörandes bakgrund. 
Finner bilförsäljaren e.g. golfbollar liggandes i baksätet kan denne sedan uttrycka hopp 
om gott väder och påstå att han själv ska gå arton hål senare samma dag. Detta i syfte att 
manipulera med likhetsfaktorn för att sedermera uppnå en, för bilförsäljaren, gynnsam 
affär.102  

Likväl som människan kan känna sympati för en annan människa kan hon motsatsvis 
uppleva antipati, motvilja, mot densamma. Antipati innebär således att människan är 
mindre benägen att tillmötesgå människor hon, på ett eller annat sätt, känner motvilja 
inför.103 

5.4.2.1 Känslor framför logik 
 
Ytterligare en psykologisk teori som, likt sympati och antipati, förklarar människans 
förhållningssätt till känslor, är den att känslor värderas högre än logik. Denna teori är 
baserad på automatiserade och kontrollerade processer. Istället för att ständigt tänka 
logiskt väljer människan ofta att gå på de känslor hon upplever, något som vanligen 
fungerar effektivt i praktiken. Denna medfödda, eller i vart fall inlärda, process medför 
att människan upplever andra människor, som går på logik snarare än på känslor, som 
”kalla”.104  

5.4.3 Konsekvent beteende 
 
När människan väl tagit ställning eller fattat ett beslut i en fråga upplever hon krav, 
båda från andra och sig själv, på att handla i enlighet med förevarande åtagande. Nu 
nämnda fenomen kallar Cialdini människans strävan efter att, i ord, åsikter, attityder och 
handlingar, vara, samt framstå som, konsekvent. En studie har på området utförts av två 
kanadensiska psykologer, Knox och Inkster. Studien utspelade sig på kapplöpnings-
banan, där psykologerna lyckades avslöja något fascinerande om de spelande 
människornas beteende; de föreföll avsevärt mycket säkrare på sin vinst strax efter de 
satsat pengar på en viss häst, än vad de gjorde strax innan. Givetvis var det inte hästens 
chanser att vinna som hade förändrats – det var samma fält, samma kapplöpningsbana 
och samma häst. Det var istället i spelarnas sinne, i det ögonblick satsningen på hästen 
genomfördes, som hästens chanser att vinna hade förbättrats.105 Knox och Inksters 
avslöjande om människors beteende på kapplöpningsbanan kan anses grundat i teorin 
																																																								
100 Se dock Aholas avhandling; Justice needs a blindfold: Effects of defendant’s gender and attractiveness 
on judicial evaluation, i vilken hon presenterar fysisk attraktivitet som en faktor när domare, nämndemän 
och vittnen bedömer misstänkta gärningsmän. Ahola menar att utseende bidrar till att attraktiva personer 
tillskrivs flera goda egenskaper, utöver just deras utseende, vilket i sin tur leder till ökad sympati och 
många gånger mildare straff.  
101 Se vidare Byrne, D., The attraction paradigm. 
102 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 170.  
103 Jfr Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt 
irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?, s. 364.  
104 Jfr Cialdini, R. B., Påverkan, s. 16 ff. och 162 ff.  
105 Se Knox, R. E., Inkster, J. A., Postdecisional dissonance at post time.  
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om konsekvent beteende. De krav, som uppstår när människan tagit ställning eller fattat 
ett beslut i en fråga, får henne att sedermera agera på sätt överensstämmande med 
hennes tidigare ställningstagande eller beslutsfattande. Människan intalar sig själv att 
hon fattat rätt beslut och upplever därigenom en större tillfredsställelse vad gäller 
beslutet.106  

I syfte att förstå varför konsekvens, hos människan, ses som något eftersträvansvärt 
måste hänsyn tas till det faktum att konsekvens, i de flesta sammanhang, är uppskattat. 
Vidare ses konsekvens som en viktig del i den sociala anpassningsprocessen. In-
konsekvens anses, tvärtom, i allmänhet vara ett icke-önskvärt personlighetsdrag.107 En 
människa som, i hög grad, agerar konsekvent förknippas normalt med intellektuell och 
personlig styrka, medan den vars ord, handlingar och ideal inte stämmer överens anses 
opålitlig, förvirrad och rent av psykiskt sjuk.108  Människans benägenhet att förfara 
konsekvent kan vidare förklaras genom att en konsekvent hållning, för det mesta, 
innebär en fördel i vardagen. Det konsekventa handlandet medför möjlighet att ta 
värdefulla genvägar i dagens komplexa samhälle.109 Cialdini sammanfattar konsekvens 
som stabilitetens, rationalitetens, logikens och ärlighetens innersta kärna.110  

När det konstaterats att konsekvent beteende utgör en så pass stark motivations-
faktor, är det vidare av intresse att undersöka varifrån denna faktor får sin styrka. 
Socialpsykologer tror sig veta svaret – från inre förpliktelser. Genom att få människan 
att känna en inre förpliktelse (e.g. genom att påminna henne om en av henne tidigare 
hållen ståndpunkt) kan hon styras att handla på ett obetänksamt och automatiskt 
konsekvent vis. Detta då hon upplever krav att handla i enlighet med tidigare inre 
förpliktelse. Cialdini menar att då människan väl intagit en viss ståndpunkt är hon 
benägen att, konsekvent och envist, hålla fast vid densamma för att undslippa känslor av 
obehag.111 

Ett konsekvent beteende är, som ovan anförts, högt värderat i dagens kultur. Utan 
förmågan att agera konsekvent vore människans liv tämligen osammanhängande, 
oberäkneligt och besvärligt. 112  Trots det faktum att konsekvent agerande, hos 
människan, ses som något eftersträvansvärt lämpar detsamma sig inte i alla situationer. 
När det automatiska tar över och konsekvent beteende används enbart som en mental 
genväg, kan det leda till uteslutande av viktig information och fakta. Något som i sin tur 
kan leda till förödande konsekvenser.113 Cialdini beskriver konsekvent beteende som ett 
kraftfullt vapen som kan få människan att agera på vis, hon normalt inte skulle göra och 
som klart strider mot hennes egna intressen. Det är inte enbart socialpsykologer som 
upptäckt sambandet mellan inre förpliktelser och konsekvent beteende. Professionella 
påverkare, som e.g. försäljare, utsätter dagligen människan för förpliktelsestrategier, i 
syfte att styra henne dit de vill.114 Styra henne likt en marionettdocka.  

																																																								
106 Se vidare Fazio, R. H., Blascovich, J., Driscoll, D., On the functional valur of attitudes.  
107 Se bl.a. Allgeier, A. R., Byrne, D., Brooks, B., Revners, D., The waffle phenomenon: Negative 
evaluations of those who shift attitudinally samt Asch, S. E., Forming impressions of personality. 
108 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 69. 
109 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 114. 
110 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 69. 
111 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 75. 
112 Se Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Rawsthorne, L. J., Ilardi, B., Trait self and true self. 
113 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 69 f. 
114 Cialdini, R. B., Påverkan, s. 75 ff. 
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6. Fallbeskrivningar 
 
 
 

The most crucial events in history have always been 
 such events that were held impossible. 

 
J. Heinrich Pestalozzi 

 
 

6.1 Inledning  
 
Detta kapitel syftar till att presentera de rättsfall som ligger till grund för analysen i 
nästkommande kapitel. Metoden för uppsatsen är att studera juridiskt beslutsfattande 
genom analyserande av rättspraxis, varför en mer ingående beskrivning av fallen krävs. 
För att läsaren i möjligaste mån ska ges förutsättning att förstå de resonemang som förs 
nedan i analysen, tillägnas därför beskrivningen av rättsfallen ett helt eget kapitel. 
Tilläggas bör att i föreliggande kapitel presenteras domskälen mer ”svepande”, för att 
sedan ordagrant citeras i kapitel 7.  

6.2 Huddingehärvan  
 
Under ett antal dagar i maj 1993 utspelar sig märkliga scener i Stockholms tingsrätt. 
Tingsrätten verkar ha förvandlats till en biograf som spelar barnpornografiska filmer. 
Åskådarna är pedofiler och intresserad allmänhet.115 Nu nämnda, är del i den s.k. 
Huddingehärvan som fick sitt namn i efterspelet av att åtal väcktes mot två män, 
misstänkta för barnpornografibrott.116 Fallet har sin grund i följande händelseförlopp.  

Polis grep, onsdagen den 3 juni 1992, två män i Huddinge. Stora mängder smal-
filmer och videor, innehållande grova sexuella övergrepp på barn, beslagtogs. På denna 
tid rådde en vid problematik avseende den dåvarande lagstiftningens syn på barn-
pornografi. Innehav av barnpornografi var ännu inte förbjudet, varför åtal istället 
väcktes för yttrandefrihetsbrott. I syfte att fälla de båda männen skulle det således bli en 
fråga om bevis. Bevis som stödde att den barnpornografi som förfogats över, också 
hade spridits. De smalfilmer och videor som beslagtagits och sedermera åberopats som 
bevis i fallet utgjorde allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen, varför svenska 
medborgare var berättigade att begära ut dessa handlingar. Förfrågningar från allmän-
heten, i synnerhet pedofiler och media, innehållande en begäran om att få ut kopior på 
de filmer och videor som beslagtagits, lät därför inte vänta på sig.117 Tingsrätten 
vägrade emellertid att utge kopiorna med hänvisning till att den inte ville bidra till 
ytterligare, okontrollerad, spridning av filmerna på marknaden.118 Tingsrättens avslag 
på förfrågningarna överklagades till Svea hovrätt. Denna fastslog att tingsrätten, på 
förfrågan, var tvungen att lämna ut kopiorna, då stöd i dåvarande sekretesslag 

																																																								
115 Janke, E., Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet.   
116 Stockholms tingsrätt, mål nr B 8-5946-92.  
117 Stockholms tingsrätt, mål nr B 8-5946-92, aktbilaga 205.  
118 Stockholms tingsrätt, mål nr B 8-5946-92, se bl.a. domstolens beslut i aktbilaga 218 samt aktbilaga 
205.  
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(1980:100) saknades att avslå densamma. 119  Bestämmelsen i 35 kap. 12 § i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hade vid denna tid en annan formulering 
än vad den har idag.120 Tingsrättens avslag att utge kopiorna möttes vidare av kritik från 
Justitiekanslern121, som menade att tingsrätten, genom att inte lämna ut kopiorna, kunde 
göra sig skyldig till brott mot offentlighetsprincipen. Detta eftersom kopiorna, som ovan 
nämnts, var att anse som offentliga handlingar, då de av åklagaren åberopats som bevis i 
ett tryckfrihetsmål. Justitiekanslern menade således att tingsrätten, genom att inte utge 
kopiorna, frångick inte bara lagen, utan även grundlagen.122 Vidare yttrade Justitie-
kanslern, som svar på tingsrättens motivering ”[…] att tingsrätten, genom att 
tillmötesgå en på grundlag stödd begäran om att lämna ut en allmän handling, själv 
skulle begå eller medverka till ett brott kan knappast hävdas”.123  

Innan Svea hovrätt fastslog att tingsrätten var skyldig att utge kopiorna, inkom 
ytterligare en förfrågan till tingsrätten om att få ta del av smalfilmerna och videorna, 
men nu på plats. Förfrågan rörde tjugosju timmar film och domstolen menade därför att 
den måste pröva huruvida resurser på den administrativa avdelningen fanns.124  

Huddingehärvan är ett fall bestående av en snårig skara beslut. Allt som allt ledde 
emellertid nu beskrivna beslut till att smalfilmer och videor, innehållande grova 
övergrepp på barn, i stor utsträckning såldes till allmänheten och att offentliga visningar 
anordnades i säkerhetssalar vid Stockholms tingsrätt. Huddingehärvan väckte, troligen 
inte särskilt förvånande för läsaren, livlig debatt i samhället och händelserna 
hårdbevakades av media. Unga som gamla demonstrerade utanför domstolen och även 
kulturpersonligheter, som Astrid Lindgren, lade sig i den infekterade debatten.125 Den 
väldiga uppståndelsen kring fallet ledde sedermera till att lagen ändrades, vilket 
medförde att tingsrätten inte längre behövde utge kopior eller förevisa filmer. 
Beaktansvärt är att lagändringen trädde ikraft redan efter mindre än tre veckor, vilket 
måste anses som en tämligen kort tid med hänsyn tagen till att en lagändring vanligen 
kan dröja flera år.126    

6.3 ”Skandaldomen”   
 
I skrivande stund är den s.k. Skandaldomen127, utfärdad av Solna tingsrätt, upphovskälla 
till en vild samhällsdebatt. Den mediala uppmärksamheten är, minst sagt, påtaglig och 
framstående jurister står i kö för att få framföra sina kritiska åsikter. Bl.a. har Schultz, 
professor i civilrätt, kallat domen för en dom fylld av bisarra fördomar. Han uttrycker 
vidare att han ”[…] aldrig läst något liknande från en svensk domstol” och att ”[…] det 
är en förfärlig dom”.128 

En man stod åtalad misstänkt för att, enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700), ha 
misshandlat en kvinna i april 2015, i en lägenhet i Sundbyberg. Mannen och kvinnan 
																																																								
119 Se Svea hovrätt, Ö 1215/93. Tilläggas bör emellertid att det finns flera domar från Svea hovrätt i 
Huddingehärvan, vilka fastslår att tingsrätten ska utge kopiorna.  
120 I nu nämnda bestämmelse regleras idag skyddet för enskild i mål om barnpornografibrott. Det stadgas 
särskilt att sekretess hos domstol gäller ”[…] för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk 
bild om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs [...]”.  
121 Vars uppgift är att vara ensam åklagare i tryckfrihet- och yttrandefrihetsbrott, och som inom området 
får anses vara något av en expert. 
122 Se vidare Justitiekanslerns yttrande dnr 1356-93-82 i prop. 1992/93:256, bilaga 1, underbilaga 7.  
123 Justitekansler Johan Hirschfeldt i Janke, E., Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet.   
124 Stockholms tingsrätt, mål nr B 8-5946-92, aktbilaga 208.  
125 Janke, E., Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet.    
126 Hagner, C., Rätten att kränka ett barn – om barnpornografi och yttrandefrihet, s. 82.  
127 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15.  
128 Schultz, M., Häpnadsväckande usel dom – fylld av bisarra fördomar.   
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var tidigare ett par och hade gemensamt en dotter. Det tidigare paret gifte sig 2011 
enligt sharialag men separerade en tid därefter, varpå kvinnan tillsammans med dottern 
hon hade ensam vårdnad om flyttade till ett skyddat boende. I april 2015 flyttade 
kvinnan åter in hos mannen. Det var vid denna tid som ett bråk mellan dem ägde rum. 
Bråket ledde sedermera till den misstänkta misshandeln. Mannen och kvinnan lämnade 
emellertid stridiga uppgifter vad gäller både bakgrunden till bråket samt händelse-
förloppet av detsamma.129 Kvinnan menade att mannen bl.a. slagit henne flertalet 
gånger, tryckt en klacksko mot hennes ansikte samt tagit tag i, och dragit henne i, håret. 
Mannen förnekade samtliga gärningar.130   

Domstolen friade mannen och angav som grund följande skäl. Kvinnan lämnade i sin 
berättelse inte tillräckliga tecken som styrkte att det hon påstod var självupplevt. 
Domstolen menade vidare att kvinnan, genom att utnyttja mannens kärlek till henne, 
hade som motiv att, i och med beskyllningarna, överta mannens lägenhet. Det är inte 
ovanligt, menade domstolen, att kvinnor felaktigt påstår att de blivit misshandlade för 
att framstå som om de är i behov av ett skyddat boende. Detta i syfte få en egen 
lägenhet.131 Domstolen anförde vidare att kvinnor, i de kretsar kvinnan i fallet fick anses 
tillhöra, normalt berättar för släkten om de blir utsatta för misshandel. Detta så att saken 
kan lösas inom familjen. Att så inte hade skett i förevarande fall, menade domstolen, 
minskade kvinnans trovärdighet. Vidare vägde domstolen in i sin bedömning av 
skuldfrågan att mannen, till skillnad från kvinnan, verkade vara från en bra familj. 
Avslutningsvis menade domstolen att de skador som kvinnan beskrev sig ha åsamkats, 
genom bl.a. kraftiga slag mot ansiktet, inte överensstämde med den bildbevisning som 
åberopats i fallet. E.g. menades att det blåmärke som återfanns under kvinnans ena öga, 
som vederbörande själv hävdade utgjorde en blåtira, likväl kunde vara orsaken av för 
lite sömn. Det kunde inte heller, enligt domstolen, uteslutas att kvinnan själv åsamkat 
skadorna, i syfte att ”sätta dit” mannen.132 

Domstolen bestod, i fallet, av en juristdomare samt tre nämndemän, men rätten var 
oenig. Två av nämndemännen ville fria mannen, medan juristdomaren och en av 
nämndemännen var skiljaktiga och ville fälla densamme. När röstetalet i domstolen blir 
två-två, får ledstjärnan och principen ”hellre fria än fälla” försteg. Således frikändes 
mannen.133  

Det är inte friandet i sig som upprör och gör förevarande fall till ett av de mest 
uppmärksammade under de senare åren. Det är istället formuleringarna i domskälen 
som vållat uppmärksamhet och upprördhet.134 Nedan möter domskälen i denna famösa 
dom psykologiska teorier, i ett försök att närmare förstå och förklara de skäl som 
angivits ovan.  

																																																								
129 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 3 f.   
130 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 3.   
131 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 4.  	
132 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 5.   
133 Schultz, M., Det måste bli slut med skådespelet i svenska domstolar. Se vidare Zetterström, S., 
Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, s. 18 f.  
134 Se närmare om dessa formuleringar nedan i avsnitt 7.3. 
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7. Kommentarer och iakttagelser 
 
 
 

The collision between two doctrines 
 is not a disaster; it is a possibility. 

 
Alfred North Whitehead 

 
 

7.1 Inledning 
 
Hittills presenterade fakta kan anses indikera att något, utöver den juridiska metoden, 
påverkar vid juridiskt beslutsfattande. Föreliggande kapitel har ambitionen att söka 
undersöka, huruvida de psykologiska teorier som redogjorts för i kapitel 4 och 5 kan 
appliceras på, och förklara beslutsfattandet i, rättsfallen som beskrivits i kapitel 6. 
Initialt analyseras huruvida juridiska beslutsfattare påverkas av omständigheter utanför 
den juridiska metoden. Därefter genomförs appliceringen av psykologiska teorier, om 
hur människan generellt gör bedömningar och fattar beslut, på de båda rättsfallen. 
Vidare analyseras huruvida dessa psykologiska teorier bättre hjälper oss att förstå 
rättsliga resonemang i praktiken, än vad den juridiska metoden gör.  

Syftet med kapitlet är avslutningsvis att påvisa att kollisionen mellan två doktriner 
inte nödvändigtvis behöver sluta i en katastrof, utan snarare i en möjlighet.   

7.2 Påverkan av utomrättsliga omständigheter 
 
Ovan har konstaterats att det finns en juridisk metod som juristen i regel förväntas följa 
och tillämpa vid angripandet av juridiska frågor, i synnerhet vid juridiskt besluts-
fattande.135 Metoden utgår från att juridiska beslut fattas utifrån erkända rättskällor, e.g. 
lag.136 Att det finns en metod som juristen i regel använder, innebär inte att metoden 
aldrig frångås. Stundom fattar juristen beslut som inte kan förklaras utifrån den 
juridiska metoden. Dessa beslut förefaller, inom rättsvetenskapen, överraskande, 
problematiska och svårförklarliga. 

Av den tidigare forskning som Gräns företagit på området kan konstateras att domare 
relativt ofta avviker från ett, enligt den juridiska metoden, normalt juridiskt 
resonemang.137 Detta fenomen kallas, som tidigare nämnts, användandet av pragmatisk 
teoribildning ad hoc.138 Huddingehärvan utgör, enligt författarna, ett exempel på fall där 
pragmatisk teoribildning ad hoc kan ha använts. Likt Gräns beskriver kännetecknas 
användandet av pragmatisk teoribildning ad hoc av att en situation till en början 
framstår som ett mycket enkelt rättsligt problem. Vid studerande av Huddingehärvan, 
vari domarna ställdes inför beslutet huruvida förfrågan från allmänheten skulle bifallas 
eller avvisas, kan konstateras att situationen rent rättsligt föreföll relativt enkel. Det 
stod, som ovan nämnts, klart att domstolen enligt offentlighetsprincipen var skyldig att 
utge barnpornografin, då den var att anse som en allmän handling. Vidare fanns, vid 
denna tidpunkt, ingen bestämmelse i sekretesslagen som motiverade domstolens vägran 
																																																								
135 Se kapitel 2.  
136  Se avsnitt 2.4.  
137 Jfr kapitel 2.  
138  Se avsnitt 3.3.1.  
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att utge handlingen och därmed gå emot offentlighetsprincipen.139 Det rättsligt korrekta 
beslutet var såldes att utge kopiorna av barnpornografin till den förfrågande allmän-
heten. Trots att rättsläget var enkelt följde domarna i tingsrätten inte de befintliga lagar 
som vid denna tid stod för handen, utan gick istället en till synes egen väg. Även detta, 
ett kännetecken för tillämpningen av pragmatisk teoribildning ad hoc. Tills sist är 
ytterligare ett kännetecken för teoribildningen att domare efter att de fattat ett, vad det 
verkar moraliskt, beslut söker rättfärdiga detsamma utifrån gällande lagar och 
normer.140 I Huddingehärvan motiverades tingsrättens beslut med hänvisning till risken 
att domstolen själv skulle göra sig skyldig till spridning av barnpornografi. Mot denna 
risk ställde sig, som ovan nämnts, en mycket kritisk Justitiekansler. 141  Samman-
fattningsvis kan således argumenteras för att samtliga kännetecken för pragmatisk 
teoribildning ad hoc är uppfyllda i Huddingehärvan. Att, utifrån den juridiska metoden, 
söka förklara och förstå det beslut tingsrätten fattade i Huddingehärvan, måste anses 
som ett försök dömt att misslyckas. Bevisligen var det annat än lagen som spelade in 
när domarna fattade beslutet att vägra utge barnpornografin till allmänheten. Med 
högsta sannolikhet gick domarna i fallet inte från lagen utifrån en ren vilja att medvetet 
trotsa densamma. Kanske kan det till synes märkliga beslutet förklaras och förstås 
utifrån det faktum att domare strävar efter att utfärda rättvisa och rimliga domar.142 
Något som i sin tur möjligen kan förklaras utifrån de mentala processer som ständigt 
pågår i den mänskliga hjärnan, och som omedvetet påverkar vid mänskligt besluts-
fattande.  

Även viss forskning som forskargruppen LEVIC bedrivit tyder på att beslutsfattare 
påverkas av omständigheter utanför den juridiska metoden. Det experiment som 
presenteras i en av forskargruppens publikationer påvisar att juridiska beslutsfattare, 
både juristdomare och lekmannadomare, påverkas av den utomrättsliga omständigheten 
tu quoque.143  

Redan vid redogörelsen för de båda rättsfallen i kapitel 6 kan en avvikelse från det 
normala sätt, på vilket ett juridiskt beslut fattas urskiljas.144 I Huddingehärvan kan 
urskiljas att något, utöver lagen, styrde vid beslutsfattandet. Likaså verkade det i 
Skandaldomen vara andra, än rent juridiska, omständigheter som ledde till de tämligen 
uppmärksammade formuleringarna i domskälen.145 Båda de rättsfall som redogjorts för 
i kapitel 6 samt den tidigare forskning som författarna sammanställt i kapitel 3 verkar 
tyda på att omständigheter utanför den juridiska metoden påverkar vid juridiskt 
beslutsfattande. 

Då dessa utomrättsliga omständigheter, med utgångspunkt i den juridiska metoden, 
ter sig överraskande, främmande och svårförklarliga, står det tämligen klart att 
densamma är otillräcklig för att förklara och förstå beslut som fattats utifrån dessa 
omständigheter. I det följande undersöks därför huruvida psykologiska teorier om hur 
människan generellt gör bedömningar och fattar beslut, bättre kan förklara och ge 
förståelse för juridiskt beslutsfattande i praktiken.  

																																																								
139 Se avsnitt 6.2. 
140 Se avsnitt 3.3.1.  
141 Se avsnitt 6.2.  
142 Se avsnitt 3.3.1. 
143 Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt 
irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?, Se närmare avsnitt 3.2. 
144 Jfr kapitel 2. 
145 Se närmare om dessa formuleringar nedan i avsnitt 7.3.  
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7.3 Applicering av psykologiska teorier på juridiskt beslutsfattande 

7.3.1 Några inledande ord  
 
De psykologiska teorier som redogjorts för i kapitel 4 och 5 pekar alla på att människan 
föredrar att ta mentala genvägar av olika slag. Detta för att bättre klara av tillvaron i det 
informationsrika samhälle hon lever i. Vidare underlättar de mentala genvägarna alla de 
beslut som måste fattas i människans vardag. Dessa genvägar kan emellertid leda till 
tankefel och omedveten påverkan vid beslutsfattande. Nedan analyseras huruvida dessa 
psykologiska teorier, om hur människan gör bedömningar och fattar beslut, kan förklara 
och ge förståelse för de beslut som fattades i de för framställningen aktuella rättsfallen.  
Teorierna tas upp i systematisk ordning och appliceras på båda, eller ett av, fallen. 
Författarna vill, än en gång, poängtera att de kopplingar som dras mellan psykologiska 
teorier och juridiskt beslutsfattande är just teorier.    

7.3.2 Kognitiv psykologi  

7.3.2.1 Konfirmeringsbias 
 
Människan är, såsom avsnittet om konfirmeringsbias beskrivit, otroligt skicklig i sin 
förmåga att inta och bearbeta information, så att den bättre stämmer överens med 
hennes redan befintliga uppfattning av verkligheten.146 Ponera att en juridisk besluts-
fattare, av någon anledning, får en första uppfattning att den tilltalade är skyldig till det 
brott som begåtts. Kan vederbörandes vilja att söka bekräfta nu ställda hypotes, d.v.s. att 
den tilltalade är skyldig, leda till att denne omedvetet tolkar information som bevis för 
den egna uppfattningen? Troligen måste svaret på denna fråga bli jakande. Eftersom det 
är bevisat att människan som varelse har denna tendens, vore det osannolikt att domare 
inte, i någon grad, påverkas på liknande sätt. Detta såvida de inte är några ”super-
människor” vill säga.  Uppstår e.g. känslor av ilska hos en juridisk beslutsfattare, då 
denne tar del av obehaglig bevisning är det inte helt osannolikt att detta resulterar i en 
vilja att utdela bestraffning, för att i sin tur skipa rättvisa.147 En följd därav kan tänkas 
bli att den juridiske beslutsfattaren, i ett slags tunnelseende, söker särskilt noga efter 
omständigheter i fallet som styrker möjligheten att bestraffa den tilltalade och seder-
mera skipa rättvisa.   

Konfirmeringsbias i juridiskt beslutsfattande behöver dock inte enbart handla om en 
uppfattning att en person är skyldig till ett brott. Det kan också röra sig om att en 
juridisk beslutsfattare uppfattar ett visst handlande som rätt och sedan söker konfirmera 
denna uppfattning, snarare än att leta argument mot densamma. Det senare skulle 
Huddingehärvan kunna utgöra ett exempel på. Det kan tänkas att domarna i tingsrätten, 
i ett tidigt skede, fick en första uppfattning att det vore fel att utge kopiorna av 
barnpornografin till den förfrågande allmänheten, i synnerhet bestående av pedofiler. 
Något som stärker att det vore på detta vis är de efterkommande beslut domstolen 
fattade. I de första beslut som fattades, efter att förfrågningar från allmänheten började 
inkomma, vägrade tingsrätten att utge kopiorna med hänvisning till en ytterligare 
spridningsrisk.148 Trots den kritik som av Justitiekanslern riktades mot tingsrätten, 
innebärande att domstolen var skyldig att enligt offentlighetsprincipen utge kopiorna, 
valde domarna ändock att gå på sin första uppfattning, nämligen den att filmerna inte 
skulle delas med allmänheten. När förfrågningar från allmänheten inkom om att istället 
																																																								
146  Se avsnitt 4.3.2.  
147  Jfr rättviseargumentets vikt i avsnitt 3.3.1.  
148 Se avsnitt 6.2 med vidare hänvisning.   
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få ta del av filmerna på plats, valde domarna i tingsrätten återigen att hitta argument 
som stödde den första uppfattningen, utan att verka ta hänsyn till Justitiekanslerns 
kritik. Argumentet var denna gång att prövning var tvungen att ske huruvida resurser på 
den administrativa avdelningen fanns.149 Domarnas upprepade tillämpning av argument 
som stödde deras första uppfattning i fallet, kan tänkas förstås utifrån teorin om 
konfirmeringsbias. Utifrån de fakta som ovan presenterats vad gäller konfirmeringsbias 
samt de iakttagelser som gjorts i Huddingehärvan kan tänkas att domarna tillämpat ett 
resoneringssätt som avsåg rättfärdiga en tidigt dragen slutsats, snarare än att ha företagit 
ett opartiskt och objektivt resongeringssätt med hänsyn tagen till motargument.150 
Domarnas resonemang i fallet ter sig svårförklarligt utifrån den juridiska metoden, då 
det frångick inte bara lag, utan även grundlag. Utifrån den psykologiska teorin om 
konfirmeringsbias, som förklarar den mänskliga strävan efter att söka information som 
bekräftar en tidigare hållen uppfattning, ter sig resonemanget emellertid inte lika 
märkligt. 

Som beskrivits ovan är tidspress en faktor som ökar risken för att konfirmeringsbias 
inverkar på informationsbearbetningen vid beslutsfattande. Människan tenderar näm-
ligen mer benägen att under påverkan av tidspress hysa tillit till tidigare uppfattningar, 
hellre än att ta hänsyn till ny information.151 Att flertalet människor i dagens samhälle 
lever under tidspress får anses tämligen vedertaget. För de flesta av dem ska många 
beslut fattas under en relativt knapp tid. Domare torde inte utgöra några undantag. 
Tvärtom får deras arbetsuppgifter anses gå ut på just det; att fatta beslut under relativt 
kort tid. Domare torde därför anses ingå i en profession, i vilken tidspressen vid 
beslutsfattandet troligtvis är ständig. Detta torde generellt sett tyda på att domarkåren är 
en relativt utsatt grupp, vad gäller påverkan av konfirmeringsbias vid beslutsfattande. 

7.3.2.2 Representativitetsbias 
 
Som ovan nämnts är människan benägen att sortera sin omgivning och sina iakttagelser 
i olika kategorier. Detta i syfte att underlätta vardagen. Ofta görs denna kategorisering 
utifrån stereotypa föreställningar.152 Att denna teori även tycks inverka vid juridiskt 
beslutsfattande kan domskälen i Skandaldomen anses utgöra ett exempel på.  
 

”Det normala i ’dessa kretsar’ är vidare att en kvinna berättar för släkten 
att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom 
familjen.”153 

 
Författarna kan inte med säkerhet redogöra för de tankar och känslor som låg bakom 
formuleringen ifråga. Men klart är att denna formulering låg till grund för domslutet, då 
densamma återfinns i domskälen i fallet. Domskälen måste anses indikera de 
tankeprocesser som låg bakom beslutsfattandet. Visserligen kan författarna inte med 
vidare precision ange exakt vad domarna i Skandaldomen menade med ”dessa kretsar”. 
Men tämligen uppenbart är att domarna i fallet genomfört någon form av kategorisering. 
En kategorisering baserad på en stereotyp föreställning om en viss krets, och hur 
agerande i denna krets bör ske. Den formulering som nu redogjorts för kan anses tyda på 

																																																								
149 Se avsnitt 6.2 med vidare hänvisning. 	
150 Jfr avsnitt 4.3.2 samt 6.2.   
151 Se avsnitt 4.3.2. 
152 Se avsnitt 4.3.3. 
153 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 5. 
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att den mänskliga, mentala förenklingen, att sortera sin omgivning i olika kategorier, kan 
ha påverkat domarna i Skandaldomen. 

7.3.2.3 Tvåsystemteorin  
 
Tvåsystemteorin delar in mänskligt tänkande i två system; System 1 och System 2. 
System 1 beskrivs som intuitivt och kännetecknas av snabbhet och automatisering, 
medan System 2 kännetecknas av en långsam, resonerande process med analytiska 
inslag.154  Författarna har kunnat urskilja att de flesta andra psykologiska teorier som 
redogjorts för i denna framställning, i någon grad, har sin grund i denna teori. 
Tvåsystemteorin kan nämligen anses som grunden till förklaringen varför människan är 
benägen att ta mentala genvägar vid sitt beslutsfattande. System 1 tenderar att omedvetet 
styra människan till att sträva efter att ta mentala genvägar och att agera utifrån en första 
magkänsla.  

Tvåsystemteorin antyder, genom studien som företagits av Brenner, Koehler och 
Tversky, att människan generellt sett har svårigheter att göra vad objektivitetsprinciper 
föreskriver att juridiska beslutsfattare ska göra.155 Nämligen att beakta information som 
talar såväl för som emot en hypotes i ett fall. System 1 tenderar att ta över i den mentala 
informationsbearbetningen, varför mänskligt beslutsfattande ofta stannar vid den 
intuitiva första magkänslan. Detta snarare än att beslutsfattande grundas i resonemang 
av argument både för och emot, i enlighet med det analytiska System 2. Domarnas 
agerande i Huddingehärvan kan anses utgöra ett exempel på människans nämnda 
svårighet att företa ett opartiskt förhållningssätt. Domarna i tingsrätten verkade ha svårt 
att se argument som talade både för och emot utgivningen av kopiorna av barn-
pornografin. Trots att Justitiekanslern påpekade att vägran att utge kopiorna stred mot 
den i grundlag stadgade offentlighetsprincipen, valde domarna ändock att bortse från 
det argument som talade emot deras hållna hypotes. Påpekas bör att domarna flertalet 
gånger valde att bortse från argument som talade emot deras, vad det verkar, intuitiva 
instinkter att hålla barnpornografin skyddad från allmänheten.  

Något som stärker att tvåsystemteorin går att applicera på även juridiskt 
beslutsfattande är den studie som företagits av forskarna Guthrie, Rachlinski och 
Wistrich. Experimentet rörde frågan om kostnaden av en boll och ett bollträ.156 
Resultatet av detsamma var att mycket intelligenta personer, däribland erfarna jurist-
domare (som torde vara vana vid en tillämpning av System 2) istället svarade i enlighet 
med den intuitiva första impulsen, orsakad av System 1. Detta torde anses tyda på att 
oavsett grad av intelligens eller erfarenhet av användande av System 2, påverkas 
människan av System 1. Om resultatet av experimentet ska tros på, utgör domare således 
inget undantag. 

I avsnittet om tvåsystemteorin pekar mycket på att det är System 1 och dess 
okontrollerade processer som leder till tankefel och förhastade slutsatser. Intressant är 
emellertid att även System 2 kan föranleda bias.157 Tillräcklighetsprincipen är en bias 
förankrad i System 2, innebärande en mänsklig strävan efter att välja första bästa 
analysmodell, såvida tillräckligt goda skäl att ändra eller byta modell inte föreligger. 
Tillräcklighetsprincipen skulle inte helt osannolikt kunna ge en förklaring till de till 
synes märkliga domskäl som återfinns i Skandaldomen, och som måste anses avvika 

																																																								
154 Se avsnitt 4.4.  
155 Se närmare om studien i avsnitt 4.4.2.  
156 Se avsnitt 4.4.2.  
157 Se avsnitt 4.2.2. 



	 37 

från hur domskäl, enligt den juridiska metoden, bör författas.158 Domskälen tycks 
genomsyrade av till synes ytliga argument som leder till ett resultat ”good enough”.159 
Domarna i fallet verkade välja en analysmodell som inte medförde någon vidare 
utveckling av argumenten. Det verkade sedermera som att de inte fann skäl att ändra 
eller byta modell, utan snarare tillämpade en och samma, relativt godtyckliga, modell 
rakt igenom. Som e.g. kan följande formulering beaktas.  

 
”Det blåmärke under ögat som hon och åklagaren hävdat är en blåtira kan 
lika gärna vara en sådan blånad som man kan få av för lite sömn.”160 

 
Att domarna drog denna slutsats och inte letade efter en modell som kunde beskriva 
blåmärket ytterligare, kan anses indikera användandet av en analysmodell som endast är 
tillräcklig.  

Tillämpningen av tvåsystemteorin, genom att ge sig hän till användandet av System 
1, fungerar bra i utomrättsliga kontexter, men kan leda till systematiska tankefel i 
rättsskipningen. För att exemplifiera vad som nu nämnts kan tillämpningen av 
tumregeln tu quoque, som ofta används av System 1, studeras. En individ anses inte 
berättigad att klaga på andra om vederbörande beter sig likadant själv. Tumregeln tu 
quoque kan tänkas användbar av e.g. föräldrar för att hantera konflikter mellan syskon. 
Det kan tänkas att följande resonemang förs i många hem; du kan inte idag klaga på att 
din syster tagit dina skor utan lov, när du igår tog hennes utan lov. Resonemanget ter sig 
emellertid svårförklarligt, då det förs inom ramen för rättsvetenskapen.161 

Att utifrån den juridiska metoden förklara och förstå domarnas resonemang i 
Huddingehärvan och Skandaldomen, som till synes verkar grundade på magkänsla och 
intuition, kan tänkas svårt. Vid anläggandet av den psykologiska tvåsystemteorin, som 
förklarar människans generella svårighet att företa ett opartiskt förhållningssätt, ter sig 
resonemangen emellertid inte lika svårförklarliga.    

7.3.3 Socialpsykologi  

7.3.3.1 Konformitet  
 
Ponera att du som läsare ska skriva en viktig tentamen. Strax innan den tar sin början 
möter du en kurskamrat och börjar diskutera en lösning på ett, för tentamen, aktuellt 
problem. Det visar sig att denne kommit fram till en lösning, annan än din. Hur skulle 
du reagera? Troligen inte med någon större oro. Ponera emellertid att ytterligare tre 
kurskamrater har kommit fram till en lösning, annan än din. Dessvärre är deras lösning 
samma som den förste kurskamratens. Om exakt samma problem sedermera uppdagas 
som en fråga på tentamen, hur väljer du att svara? Kanske känner läsaren igen sig i det 
nu beskrivna. Troligen får kurskamraternas annorlunda lösning på problemet dig att 
tveka på om din lösning är korrekt. Det är du i sådant fall inte ensam om. Det är 
nämligen bevisat att människan har en tendens att justera sina egna tankar och 
beteenden, så att dessa bättre stämmer överens med gruppens eller andra människors 
tankar och beteenden.162  

																																																								
158 Jfr kapitel 2.  
159 Jfr avsnitt 4.4.2. 
160 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 5. 
161 Se avsnitt 3.2 och jfr experimentet som företagits av forskargruppen LEVIC. Pettersson, M., Dahlman, 
C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men 
inte juristdomare?. 
162 Se närmare avsnitt 5.3 om konformitet. 
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Appliceringen av teorin om konformitet på beslutsfattandet i Huddingehärvan ter sig 
mycket intressant. Som ovan nämnts fick Huddingehärvan stor medial uppmärksamhet. 
En mycket stor mängd människor, unga som gamla, demonstrerade och lade sig i den 
offentliga debatten. Majoriteten ifrågasatte; hur skulle tingsrätten kunna tillåta utgivning 
eller förevisning av barnpornografin? Den upprörda allmänheten, som måste anses som 
en tämligen stor grupp och en grupp i vilken de flesta var överens, uppfyller storleken 
och enhälligheten som Asch, i sitt experiment, menar är faktorer som ökar graden av 
konformitet.163 Ju större en grupp är och ju högre grad av enhällighet som råder i 
densamma, desto större blir således gruppens inflytande på andra. Det vore inte helt 
osannolikt att teorin om konformitet kan förklara och ge förståelse för det beslut 
domarna i Huddingehärvan fattade. Den stora allmänhetens åsikt var att barn-
pornografin inte skulle utges. Det är inte otänkbart att domarna omedvetet påverkades 
av den stora, enhälliga gruppens åsikter och handlade därefter. Detta istället för att 
handla på sätt mer överensstämmande med lagen. Människan kan, som ovan nämnts, 
sägas ha en större benägenhet att tillhöra en grupp, än att agera på sätt hon själv finner 
korrekt. Asch menade, utifrån resultatet av sitt experiment, att anledningen till detta kan 
vara människans generella strävan efter att undvika kritik, åtlöje och sociala sanktioner. 
Trycket från allmänheten var, minst sagt stort, och domstolen granskades ingående. 
Detta kan tänkas vara en anledning till att domstolen omedvetet drogs till ett 
resonemang liknande det allmänheten förde. Domarna ville troligen undvika kritik, 
åtlöje och sociala sanktioner, i synnerhet att bli uthängda i media. 

7.3.3.2 Sympati och antipati  
 
Människan är, såsom avsnittet om sympati och antipati beskrivit, mer benägen att 
tillmötesgå människor hon på ett eller annat sätt tycker om, eller känner för. 164 Teorin 
om sympati kan anses ge en vidare förklaring till beslutsfattandet i Huddingehärvan. 
Ovan, i avsnittet där teorin om konfirmeringsbias analyserats, ges en möjlig förklaring 
till varför domarna i Huddingehärvan höll fast vid sin första uppfattning, att det vore fel 
att utsätta barnen än mer genom att utge kopiorna.165 I föreliggande avsnitt fokuseras 
istället på varför den första uppfattningen, om att skydda barnen, överhuvud uppstod. 
Författarna vågar påstå att de allra flesta människor känner någon form av sympati eller 
medkänsla för barn. Kanske för att barn kan anses väcka känslor av oskuldsfullhet och 
försvarslöshet.  Vidare har många människor egna barn eller barn de har speciella band 
till, varför sympatin för barn kan te sig särskilt stark. Det vore inte otänkbart att 
domarna i Huddingehärvan, i deras beslutsfattande, omedvetet påverkades av känslor av 
sympati för de utsatta barnen. 

Även i Skandaldomen kan sympatins vikt vid mänskligt beslutsfattande tänkas 
urskiljas. Sympati kan, som ovan nämnts, uppstå på grund av en mängd olika 
faktorer. 166  E.g. kan en människas bakgrund vara en utlösande faktor. Följande 
formulering i domskälen i Skandaldomen verkar tyda på att domarna hyste, någon form 
av, sympati för mannen i fallet. Med högsta sannolikhet på grund av dennes bakgrund.   
 

 ”[…]s familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket 
också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan.”167  

																																																								
163 Se avsnitt 5.3.  
164  Se avsnitt 5.4.2.  
165 Se avsnitt 7.3.2.1. 
166 Se avsnitt 5.4.2. 
167 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 5. 
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Likväl som domarna, i och med denna formulering, verkade uppleva känslor av sympati 
för mannen, verkade de motsatsvis uppleva känslor av antipati gentemot kvinnan, då 
hon uttryckligen sades vara av en mindre ”bra” bakgrund. Likaså som människan är mer 
benägen att tillmötesgå någon hon tycker om, är hon mindre benägen att tillmötesgå 
någon hon hyser motvilja mot. Detta kan förevarande formulering i Skandaldomen 
anses utgöra ett exempel på. Värt att nämna är vidare att domarna i fallet dömde till 
mannens fördel.  

Att sympati rent generellt kan anses inverka vid även juridiskt beslutsfattande kan 
det citat som Darrow en gång uttryckte tyda på; advokatens huvuduppgift, vid en 
rättegång, är att få domarna att sympatisera med dennes klient.168     

7.3.3.2.1 Känslor framför logik 
 
Den psykologiska teorin om att känslor, generellt sett, värderas högre än logik i 
mänskligt beslutsfattande kan anses grundad i tvåsystemteorin. Föreliggande teori är 
nämligen baserad på automatiserade och kontrollerade processer, vilka kan jämföras 
med tvåsystemteorins System 1 och System 2. Något som ytterligare stärker författarnas 
tes om att de flesta psykologiska teorier, som redogörs för i denna uppsats, har ett 
samband med tvåsystemteorin.  

I och med denna medfödda eller, i vart fall, inlärda process att värdera känslor över 
logik, upplevs människor som går på logik snarare än på känslor som kalla.169 Teorin 
om att känslor värderas högre än logik verkar kunna appliceras på, och förklara, 
beslutsfattandet i Skandaldomen. Följande formulering hämtad från domskälen i fallet, 
kan anses utgöra ett exempel på vad som nu nämnts.   
 

”[…] har lämnat en berättelse utan att visa några känslor, vilket inte 
framstår som självupplevt.”170 

 
Här märks problematiken kring att inte uppvisa ”tillräckliga” känslor. I och med detta 
yttrande kan tänkas att domarna, då kvinnan i fallet inte ansågs uppvisa tillräckliga 
känslor, upplevde henne som en kall person. Något som i sin tur kan tänkas ha lett till 
att känslor av antipati uppstod gentemot kvinnan. Som nämnts i avsnittet ovan har 
människan en mindre benägenhet att tillmötesgå människor som väcker känslor av 
antipati.171 Så blev också fallet, då domarna sedermera valde att döma till kvinnans 
nackdel. 

7.3.3.3 Konsekvent beteende  
 
Ett konsekvent beteende är, som ovan anförts, högt värderat i dagens komplexa 
samhälle. En människa som agerar konsekvent förknippas normalt med intellektuell och 
personlig styrka. När människans beteende och handlingar inte stämmer överens, 
uppstår känslor av obehag som hon genast vill korrigera.172 Människan upplever krav på 
att agera konsekvent, både från sig själv och sin omgivning.  

Vad gäller krav från sin omgivning kan tänkas att domarna i Huddingehärvan 
upplevde detsamma. Det mediala och allmänna trycket var, minst sagt, stort. De första 
besluten, att inte utge kopiorna av barnpornografin till den förfrågande allmänheten, 
																																																								
168 Se avsnitt 5.4.2. 
169 Se avsnitt 5.4.2.1. 
170 Solna tingsrätt, mål nr B 3551-15, s. 4. 
171 Se avsnitt 7.3.3.2. 
172 Se avsnitt 5.4.3. 
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följdes av ett beslut av liknande art. Nämligen det, i vilket domarna återigen försökte 
komma runt delning av barnpornografin, men när det istället var fråga om att ta del 
filmerna på plats.173 Det faktum att de första besluten följdes av ett liknande beslut kan 
tänkas ha sin förklaring i teorin om konsekvent beteende. Kanske upplevde domarna, 
efter att ha fattat ett första beslut om att inte utge barnpornografin, krav från media och 
allmänheten att, i efterföljande beslut, handla på sätt överensstämmande med det första, 
d.v.s. krav på att agera konsekvent. I de första besluten uppvisade domarna i tingsrätten 
en tydlig åsikt, att det vore fel att dela barnpornografin med allmänheten.174 Teorin om 
konsekvent beteende menar att avvikande från denna åsikt, genom handlande som går 
emot densamma, skulle medföra känslor av obehag.175 Teorin skulle således beskriva 
domarnas agerande som ett resultat av omgivningens krav på ett konsekvent beteende.  

Krav på att agera konsekvent kan också uppstå på individplan. Det kan tänkas att 
domarna i Huddingehärvan, om de generellt ansåg sig som personer vördnadsfulla inför 
barn, upplevde krav från sig själva att handla i enlighet med den åsikten. När en 
människa anser sig omsorgsfull gentemot barn kan det, inte helt ologiskt, tänkas svårt 
för henne att stå bakom ett beslut som skadar barn. Som anförts ovan, måste vågas påstå 
att flertalet människor känner någon form av medkänsla för barn.176 Således vore det 
inte helt omöjligt att domarna i fallet, i vart fall någon eller några av dem, hyste känslor 
av omsorg för barn i allmänhet. Vore så fallet, kan tänkas att fattandet av ett beslut, 
resulterande i att redan utsatta barn blir än mer utsatta, går strikt emot den egna 
uppfattningen om sig själv som en person, vördnadsfull inför barn. Teorin om 
konsekvent beteende kan således, även på individnivå, tänkas beskriva domarnas 
agerande i fallet, som ett slags svar på deras egna ställda krav på konsekvent agerande.  

Även teorin om konsekvent beteende kan anses ha kopplingar till tvåsystemteorin, då 
konsekvent beteende ibland tas över av det automatiska systemet i syfte att ta en mental 
genväg.177 I beslutssammanhang ter det sig nämligen bekvämt att fatta beslut i enlighet 
med en tidigare hållen åsikt.  

																																																								
173 Se avsnitt 6.2 med vidare hänvisning.  
174 Se avsnitt 6.2 med vidare hänvisning. 
175 Se avsnitt 5.4.3. 
176 Se avsnitt 7.3.3.2. 
177 Jfr avsnitt 5.4.3. 
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8. En väg till förbättring?  
 
 
 

The real danger is not that computers will begin to think like men, 
 but that men will begin to think like computers.  

 
Sydney J. Harris 

 
 

8.1 Inledning 
 
Föreliggande uppsats har främst syftat till att påvisa sambandet mellan psykologiska 
teorier och juridiskt beslutsfattande. I och med den analys som företagits ovan i kapitel 
7 samt de slutsatser som dras därav nedan i kapitel 9, får nu nämnda syfte anses klar-
gjort. Ambitionen har vidare varit att begrunda huruvida påverkan av utomrättsliga 
omständigheter kan, och bör, undvikas. Vad som nu nämnts föranleder en diskussion de 
lege ferenda, d.v.s. hur juridiskt beslutsfattande kan förbättras och hur förbättringen kan 
genomföras. Detta kapitel ämnar föra denna diskussion.  

8.2 Psykologisk kunskap inom juridiken 

8.2.1 Rådande skepsis mot psykologi 
 
Historiskt sett kan urskiljas en skepsis gentemot psykologi och empiri inom både 
rättsvetenskapen och rättsväsendet. Sandgren anför härvid att ”[…] det råder en 
utbredd skepsis mot de olika former av rättsvetenskap som ligger klart utanför det 
positivrättsliga fältet”.178 Som nämnts ovan förespråkar den juridiska metoden en 
tillämpning av rättsdogmatiken och sålunda inte tvärvetenskapliga rön.179 Vad som nu 
anförts kan tänkas ha resulterat i det faktum att juristutbildningar idag knappt präglas av 
någon psykologisk kunskap överhuvud. Den ringa kunskap som idag förmedlas är i 
mångt och mycket valbar och utgör således inget obligatoriskt moment. Vidare utbildas 
inte heller praktiskt verksamma jurister, e.g. lagfarna domare, i psykologi inom ramen 
för deras fortbildning.180 NJA 1992 s. 446 kan utgöra ett talande exempel på rätts-
väsendets skeptiska hållning gentemot psykologisk kunskap. Högsta domstolen anförde 
i målet att psykologiskt sakkunniga vanligen inte behövs i mål där utsagepersoner blir 
hörda i domstol. Domstolen uppvisar härvid en skygghet mot beteendevetenskap 
samtidigt som den, till såväl allmänhet som lägre instanser, förmedlar en tro på att 
densamma besitter tillräcklig psykologisk kunskap. Något som högst sannolikt inte 
torde vara fallet. Nu nämnda, antyder att jurister besitter en uppfattning att psykologi är 
otillförlitlig som vetenskap och att de själva klarar dömandet, minst lika bra, utan 
psykologisk expertis.181 

																																																								
178 Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap (del II), s. 1050.  
179 Se avsnitt 2.3. 
180 Jfr Diesen, C., Juridiska perspektiv på bevisvärdering, s. 401 i Handbok i rättspsykologi (Granhag, P. 
A., Christianson, S. Å. red.). Vad gäller psykologisk kunskap inom ramen för juristutbildningar gäller 
detta särskilt Uppsala universitet samt Stockholms universitet.     
181 Se Sutorius, H., Kaldal, A., Bevisprövning vid sexualbrott och Hellner Gumpert, C., Alleged child 
sexual abuse: The Expert Witness and the Court.  
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Nu nämnda skepsis mot psykologi inom rättsvetenskapen och rättsväsendet kan 
ifrågasättas. Likväl som det torde vara naturligt för rättsväsendet att hålla sig uppdaterat 
med den senaste tekniken, vore det naturligt att beakta och tillämpa psykologisk 
forskning. Det finns inte en bestämd definition vad gäller rättsvetenskap. Denna skiftar, 
likt andra vetenskaper, inriktning och karaktär över tid, varför nya studieobjekt, e.g. 
psykologiska rön, blir omöjliga att bortse från.182 

 Att i praktiken ta in mer psykologisk kunskap i rättsvetenskapen må vara en 
utmaning, men torde inte vara ogenomförbart. I nästkommande avsnitt diskuteras hur en 
sammanslagning av de både doktrinerna förslagsvis kan genomföras. 

8.2.2 Utbilda domstolens aktörer? 
 
Det kan ifrågasättas varför det alltjämt råder en sådan utbredd skepsis och okunskap vad 
gäller psykologins plats i rättsvetenskapen och rättsväsendet. Det vore att gå för långt 
att hävda att psykologiska teorier som kan påverka juridiskt beslutsfattande genom 
tiderna helt bortsetts från, men otvivelaktigt är att denna påverkan i hög grad är 
outforskad. Sandgren hävdar att juristens ensidiga inskolning i den juridiska metoden 
medför att densamme blir illa rustad att använda andra metoder, och i sin tur beakta 
beteendevetenskaplig forskning. Något som skapar ett slags mental barriär mot att 
tillägna sig metoder av sådant annat slag.183 Nu nämnda kan anses ge en förklaring till 
den skepsis som råder mot psykologi inom rättsvetenskapen och rättsväsendet. Denna 
barriär mot att tillämpa metoder utanför den traditionella juridiska metoden måste, 
enligt författarnas mening, rivas och motverkas från att uppstå överhuvud. Detta i syfte 
att få in en ökad förståelse för psykologi inom rättsvetenskapen. En väg att gå vore att, i 
juristens tidiga utbildningsskede, introducera densamme för psykologiska teorier som 
kan påverka i olika beslutssituationer.  

Det torde vara självklart att de juridiska kunskaper och erfarenheter en juridisk 
beslutsfattarare besitter, i allmänhet inte är tillräckliga för alla de typer av fall de kan 
komma att ställas inför. Allmänna kunskaper om hur en människa ”normalt” fungerar 
samt vad som är att anse som ”normalt” beteende, är inte tillräckliga i fall rörande 
exempelvis sexuella övergrepp mot barn. I fall som exempelvis rör misstänkt barn-
pornografibrott måste den information som framkommer anses aktualisera åtskilliga 
svårförståeliga mekanismer hos den juridiska beslutsfattaren. Mekanismer som uppstår 
då beslutsfattaren exponeras för materialet i fallet. Att dessa typer av fall påverkar och 
väcker mer svårförståeliga mekanismer hos beslutsfattaren måste ovanstående analys av 
Huddingehärvan anses utgöra ett talande exempel för. Varje försök att i fall som dessa 
vara objektiv i beslutsfattandet, eller att utifrån uppfattningen om vad som utgör ett 
mänskligt rationellt beteende försöka fatta ett beslut, är således dömt att misslyckas. Att 
utifrån enbart sin egen livserfarenhet genomföra denna typ av komplicerade värderingar 
innebär således en alltför ytlig bedömning av saken. Kunskap om psykologiska teorier 
spelar därför, i denna typ av fall, en avgörande roll. Att juristdomare, likt Dahlman m.fl. 
beskriver, är överlägsna lekmannadomare vad gäller förmågan att inte låta sig påverkas 
av juridiskt irrelevanta omständigheter, medför inte att de är några slags ”super-
människor” som, till skillnad från ”vanliga” människor, aldrig låter sig påverkas av 
psykologiska teorier vid beslutsfattandet.184 Således torde även s.k. juristdomare behöva 
psykologisk utbildning. 

																																																								
182 Jfr Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap (del II), s. 1049.   
183 Jfr Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap (del I), s. 730.  
184 Jfr Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt 
irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?, s. 363 f.  
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Mot bakgrund av vad som nu redovisats får det anses klarlagt att jurister, i syfte att 
bättre förstå juridiskt beslutsfattande, behöver utbildas i psykologi. Denna kunskaps-
höjning torde dock bli en långsam och successiv process – det tar lång tid och kan te sig 
svårt att förändra inlärda tankesätt och mönster. För att blivande jurister ska ha så lång 
tid och så goda chanser som möjligt att anamma ett sinne, mer accepterande och öppet 
gentemot psykologi, torde det lämpligt att kunskapen introduceras redan på grund-
utbildningsnivå. På nämnda vis behöver juristerna inte genomgå en omskolning efter 
grundutbildningen. Att kunskapen förmedlas redan i grundutbildningen kan vidare 
tänkas leda till att den skepsis som idag råder gentemot psykologi på området, succesivt 
reduceras på ett naturligt sätt. Psykologi kan därmed komma att uppfattas som en 
självklar del av juridiken.  

Att integrering av psykologisk kunskap i en juridisk grundutbildning i praktiken är 
genomförbar, är det program författarna läser vid Karlstads universitet ett gott exempel 
på. Det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Karlstads universitet innefattar en 
grundläggande kurs i psykologi för rättsvetare. Kursen syftar till att lära studenten att 
bättre förstå hur olika faktorer, såsom yttre påverkan, känslor, kognition och rättvisa, 
kan påverka vid juridiska bedömningar och juridiskt beslutsfattande.185 Efter genomförd 
kurs i psykologi upplever författarna sig besitta djupare kunskaper om hur människan 
generellt fungerar i beslutssituationer. Vidare upplever författarna sig ha intagit en 
bredare, mer öppen, syn på juridiken som vetenskap. Även den framgångsrika, svenska 
forskargruppen LEVIC är ett bevis på att psykologisk kunskap går att kombinera med 
juridisk.186 

Självfallet kan diskussion föras hur djup den psykologiska kunskap som ska 
integreras bör vara. Författarna är emellertid av tron att den inte behöver vara särskilt 
djupgående. Endast vetskapen om de psykologiska, mentala ”fällor” som finns, gör det 
lättare att undkomma och förstå desamma. 

8.3 Kan och bör psykologisk påverkan undvikas? 
 
Vad som nu anförts antyder att psykologisk kunskap behövs inom rättsvetenskapen för 
att bättre förstå vad som påverkar juridiskt beslutsfattande. En ytterligare fråga är 
förstås huruvida påverkan kan undvikas. Forskargruppen LEVIC bedriver bl.a. 
forskning avseende olika metoder för att förebygga kognitiv bias.187 Denna forskning 
kallas de-biasing.188 Inom detta forskningsfält finns flera olika metoder, men ingen har 
hittills visat några övertygande resultat.189 Författarna ställer sig därför skeptiska till 
möjligheten att helt undvika psykologisk påverkan i beslutsfattande. Som fram-
ställningen i sin helhet visar, påverkas människans beslutsfattande av mentala processer 
hon inte är medveten om. Dessa processer styr människan, i olika hög grad, oavsett om 
hon vill det eller inte. Jurister, i synnerhet domstolens aktörer, utgör inget undantag från 
denna allmänmänskliga egenskap. Möjligheten att undvika att bli utomrättsligt påverkad 
vid juridiskt beslutsfattande förefaller därför, enligt författarnas mening, nästintill 
obefintlig. Att ens försöka, vore troligen ett försök dömt att misslyckas.  
																																																								
185 Se vidare Karlstads universitets hemsida om kursen ”Psykologins grunder för rättsvetare”.  
186 Se mer om forskargruppen i avsnitt 3.2.  
187 Se avsnitt 3.2. 
188 Se avsnitt 4.3.1, där bias beskrivs som systematiska tankefel och partiska förhållningssätt, varför de-
biasing närmast kan förklaras som ett försök att motverka mental påverkan.   
189	Pettersson, M., Dahlman, C., Sarwar, F., Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt 
irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?, s. 376. Se även Zenker, F., Dahlman, C., Debiasing 
and Rule of Law, i Legal Argumentation and the Rule of Law (Feteris, E., Kloosterhuis, H., Plug, J., 
Smith, C. red.).  	
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Nu förda resonemang föranleder en diskussion huruvida vi ens bör försöka undvika 
utomrättslig påverkan inom ramen för juridiskt beslutsfattande. Att människan påverkas 
behöver inte medföra negativa konsekvenser. Det visar sig inte minst i Huddingehärvan 
som ovan redogjorts för.190 Troligen ansåg, och anser även idag, allmänheten det 
tämligen bra att tingsrätten i Huddingehärvan gick bortom lagen och vägrade att utge 
barnpornografin, när de första förfrågningarna avseende handlingarna kom in.  Vägen 
att gå är kanske inte att söka undvika påverkan, utan istället att ta den till sig för att 
bättre söka förstå den. Med hjälp av psykologisk kunskap kan medvetenhet om vad som 
påverkar juridiska beslutsfattare öka. De mentala processer som påverkar människan är 
trots allt en del av henne och något som gör henne mänsklig. Kanske är den verkliga 
faran att sträva efter en värld vari människan tänker och fattar beslut likt en dator.  

																																																								
190 Se avsnitt 6.2.  
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9. Avslutande kommentarer  
 
 
 

Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte  
finns något enkelt svar. 

 
Nalle Puh 

 
 

9.1 Inledning 
 
I föreliggande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras av den analys som 
företagits i kapitel 7 och 8. Dessa presenteras kortfattat och kärnfullt genom besvarande 
av de, för denna uppsats, relevanta frågeställningarna.191 Härvid besvaras varje fråge-
ställning i separata avsnitt.  

9.2 Påverkas juridiska beslutsfattare av omständigheter utanför den juridiska 
metoden? 
 
Juridiska beslutsfattare påverkas av omständigheter utanför den juridiska metoden. 
Uppfattning råder, inom rättsvetenskapen och rättsväsendet, att vissa omständigheter 
inte ska ingå i, eller påverka, den juridiska argumentationen, i synnerhet inte juridiskt 
beslutsfattande. Juridiska beslutsfattare förväntas, i enlighet med den juridiska metoden, 
fatta beslut grundade i erkända rättskällor. Relativt ofta förekommer emellertid att 
denna förväntade metod frångås och att utomrättsliga omständigheter istället påverkar 
vid juridiskt beslutsfattande. Detta stöds av den tidigare forskning som presenterats i 
kapitel 3, både den som företagits av forskargruppen LEVIC och den som företagits av 
Gräns, samt den studie av rättsfall som företagits av författarna i kapitel 7. 

9.3 Kan psykologiska teorier om hur människor gör bedömningar och fattar beslut 
hjälpa oss att förstå rättsliga resonemang i praktiken? 
 
Påverkan av utomrättsliga omständigheter vid juridiskt beslutsfattande har ofta, likt vad 
tidigare forskning samt den studie som företagits i kapitel 7 visat, sin förklaring i de 
mentala tankeprocesser som omedvetet pågår i människans hjärna. Därmed kan slut-
satsen dras att psykologiska teorier, både kognitiva och sociala, om hur människan 
generellt gör bedömningar och fattar beslut kan hjälpa oss att förstå rättsliga 
resonemang i praktiken. Som påvisats ovan i kapitel 7 ger psykologiska teorier, om 
mänskligt beslutsfattande, tillsammans en bättre förklaring till, och ökad förståelse för, 
de beslut som fattades av domarna i de båda fallen, än vad den juridiska metoden gör. 
Då psykologiska teorier om mänskligt beslutsfattande medför en ökad förståelse för de 
juridiska beslut som fattades i de, för uppsatsen, aktuella rättsfallen, kan slutsatsen dras 
att teorierna, även i andra fall, skulle kunna medföra en ökad förståelse för de rättsliga 
resonemang som förs inom rättsvetenskapen. Härvid kan det anses påvisat att psyk-
ologiska teorier har ett samband med juridiskt beslutsfattande.  

																																																								
191 Se avsnitt 1.3.  
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9.4 Kan, och bör, i sådant fall denna påverkan av utomrättsliga omständigheter 
undvikas? 
 
Med största sannolikhet kan inte påverkan av utomrättsliga omständigheter vid juridiskt 
beslutsfattande undvikas. Juridiska beslutsfattare torde påverkas, likt vilka människor 
som helst. Detta kan varken bortses från eller förhindras.  

Vidare kan det inte heller anses önskvärt, eller för den delen nödvändigt, att söka 
förhindra att människor påverkas av omedvetna mentala processer vid beslutsfattande. 
Dessa är nödvändiga för att människan ska klara av den, många gånger, hektiska 
tillvaron hon lever i. Således bör påverkan av utomrättsliga omständigheter, enligt för-
fattarna, inte undvikas. Istället bör en ökad kunskap vad gäller psykologiska teorier om 
mänskligt beslutsfattande integreras i rättsvetenskapen och rättsväsendet, i syfte att 
möta de systematiska fel som utomrättslig påverkan vid juridiskt beslutsfattande stund-
om kan tänkas leda till. En ökad kunskap skulle kunna förbättra beslutsprocesser, på så 
sätt att juridiska beslutsfattare blir mer medvetna om att påverkan av utomrättsliga 
omständigheter existerar. Vidare skulle en ökad psykologisk kunskap kunna leda till att 
juridiska beslutsfattare bättre känner igen påverkan när den uppstår.  
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10. Avslutande ord  
 
Som denna framställning får anses ha visat finns ett samband mellan psykologiska 
teorier och juridiskt beslutsfattande. Med all säkerhet kan inte sägas exakt vad, eller 
vilka utomrättsliga omständigheter, som påverkar juridiska beslutsfattare i praktiken. 
Klart är emellertid att något, annat än omständigheter i den juridiska metoden, påverkar 
vid juridiskt beslutsfattande. Psykologiska teorier om hur människan gör bedömningar 
och fattar beslut förklarar, många gånger, juridiskt beslutsfattande bättre än vad den 
juridiska metoden gör. Att de juridiska beslutsfattarna är utrustade med erforderlig 
psykologisk kunskap är därför av yttersta vikt, för att öka medvetenheten om de utom-
rättsliga omständigheter som kan påverka vid juridiskt beslutsfattande. Något som i sin 
tur, slutligen torde leda till förbättrade beslutsprocesser. Integreringen av psykologisk 
kunskap inom rättsvetenskapen och rättsväsendet, kan vidare tänkas leda till att den 
skepsis som råder gentemot psykologi på området succesivt reduceras.  

Idag saknas, i mångt och mycket, relevant forskning på området för juridiskt 
beslutsfattande. Den psykologiskt relevanta forskning som faktiskt förekommer på 
området är vidare, i skrivande stund, långt ifrån tillräckligt integrerad i det svenska 
rättssystemet. Inom det tvärvetenskapliga, rättspsykologiska forskningsområdet av-
seende juridiskt beslutsfattande erfordras otvivelaktigt fler studier. Denna framställning 
får sålunda ses som inspiration till utveckling av, samt vidare forskning på, området för 
juridiskt beslutsfattande.   
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