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Abstract: 
 
This master thesis asks the question “Why are confessions so convincing?”. To provide an 
answer, I use Austin’s speech act theory to investigate how confessions work within the 
context of Swedish law. This model was fit for purpose; however, the theory lacks a temporal 
dimension necessary to understand the mechanisms in play when confessions convince 
someone. To account for this discrepancy, I use Derek Beach’s process tracing. 
 
Given the sometimes-strained relation between law and rhetoric I completed extensive 
reviews of literature on judicial rhetoric, both historically and contemporary. The current 
literature suggests that Swedish scholars of law use rhetorical theories more often than 
expected, however, Swedish scholars of rhetoric seem to interact with law a lot less. One of 
the findings of this thesis is that a rhetorical perspective, and the perspective from someone 
outside the field of law, may add significantly to understandings of confessions.  
 
Confessions are culturally important and often misunderstood, initially perceived as an 
unavoidable part of human nature. However, as discussed in this text, confessions are not 
rooted in human nature, but in cultural conventions, with a historical tradition dating back to 
the Middle Ages. When researching confessions in general, this paper identifies tensions 
between three kinds of confessions: religious confessions, juridical confessions, and 
psychotherapeutic confessions. 
 
Ten Swedish judges were interviewed, and 1599 court decisions were analyzed for this paper. 
Through this material an agreed upon ritual in which confessions become convincing appears. 
This ritual is however not the only reason why confession become convincing. Confessions 
can be detailed, coherent, and nuanced, which makes them more believable. The power to 
convince through confession consists of a complex net of different mechanisms, some based 
in the law system, and some based in rhetoric.  
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Stort tack! 
 
Innan jag börjar denna uppsats vill jag säga ett stort tack till alla som gjort det möjligt att 
skriva den. Speciellt vill jag tacka de personer jag intervjuat. Jag är tacksam för hur enkelt 
det var att få kontakt med mina informanter. Jag vill även säga ett stort tack till Linus 
Pentikäinen och Oskar Mossberg vilka generöst bidrog med viktiga insikter och gjorde det 
betydligt lättare för mig att ta mig an det juridiska fältet. Utöver dessa vill jag tacka min 
institution på Uppsala universitet och min handledare för allt jag fått lära mig. 
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Åtminstone sedan medeltiden har de västerländska 
samhällena räknat bekännelsen till de viktigaste 

ritualer som skall producera sanning.1 
Michel Foucault 

 

Del 1 
1.1 Introduktion 
Under hösten 2019 var jag regelbundet i publiken på rättegångar. Jag ville förstå retorikens 

plats i svenska rättegångar. Varje gång jag klev in i Uppsala tingsrätt möttes jag av samma 

säkerhetskontroll och jag fick lägga min ryggsäck på ett band så att vakten kunde röntga den. 

Jag möttes (oftast) av samma vakt och samma känsla av säkerhetskontroll på en flygplats. Väl 

inne i byggnaden gick jag fram till en informationstavla för att se vilka rättegångar som hölls 

just den dagen. Tavlan liknade den som finns på flygplatser för att se avgången på ens 

flygplan.  

 

Vid ett tillfälle valde jag att se på huvudförhandlingen gällande ett ringa2 narkotikabrott. 

Rättegången hade två bevis: en polis som vittnade om att personen varit påverkad, och ett 

positivt drogtest. Polisen hade kallats till en fest där ungdomarna misstänktes använda drogen 

mdma. Det var ungdomarna själva som tillkallat polisen då några av dem hade börjat må 

dåligt av drogen. Under rättegången var den åtalade kvinnan först tydlig med att hon inte 

mindes något av händelsen och därför inte kunde bekräfta anklagelserna. Men plötsligt sa hon 

gråtandes: ”Jag lovar att aldrig göra om det.”  

 

Detta yttrande förvirrade mig. För att kunna göra om något måste man rimligtvis ha gjort det 

en gång tidigare. Att hon var skyldig rådde det inget tvivel om, ändå blev jag förvånad över 

att ingen verkade behandla detta som ett erkännande. Kvinnan i fråga plågades genom hela 

rättegången, tvingades återuppleva det trauma som händelsen hade varit. Som åskådare 

upplevde jag henne som lidande. Kanske var åklagaren en god medmänniska som inte valde 

att märka orden och ifrågasätta om det var ett erkännande.  

 

 
1Foucault, Michel, Sexualitetens historia Bd 1 Viljan att veta, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 2002 s. 75. 
2 Ordet ringa är den juridiska term som används när ett brott är mindre allvarligt. 



 2 

Efter rättegången började jag fundera. Varför erkänner folk sina brott? Finns det något att 

vinna på att erkänna? Hur upplever en domare ett erkännande?3  

 

Som retoriker vänder jag mig pliktskyldigt till Aristoteles för att börja söka efter svar på dessa 

frågor. I Retoriken skriver Aristoteles följande: 

 
Det händer ofta att gärningsmannen medger att han gjort något men att han inte accepterar 

brottsrubriceringen eller det brottsrubriceringen implicerar. Till exempel kan han medge att han tagit 

något men inte att han stulit det, att han utdelat det första slaget men inte att han misshandlat…4  

 

En jurist skulle kalla detta att vidgå omständigheter men förneka brott. Emellertid finner jag 

det lättare att kalla detta för ”jag erkänner men…”. Detta slags erkännande stötte jag på i en 

annan rättegång, också gällande ringa narkotikabrott, jag bevittnade där den åtalades 

argument var ”Jag rökte cannabis, men i Barcelona”.  

 

Erkännandet fungerar då som ett argument, ett sätt att övertyga om sin egen oskuld. ”Jag 

gjorde detta men” är ett sätt att visa att du på vissa punkter är ense med den beskrivning av 

händelsen som gjorts, samtidigt som du förflyttar diskussionen till att handla om något annat 

än bara vad som hände. Detta perspektiv liknar den retoriska figuren concessio och kommer 

att utforskas noggrannare i denna uppsats.  

 

När man har frågat sig huruvida ett erkännande kan fungera som ett argument så uppkommer 

en följdfråga: Hur övertygande är egentligen erkännanden? Den frågan fick mig att rikta min 

uppmärksamhet mot Hannes Råstams dokumentär Fallet Thomas Quick- att skapa en 

seriemördare5 samt mot netflix-dokumentären om Henry Lee Lucas, The Confession killer6.  

 

Fallet Bergwall är svårt att inte ta i beaktande när man som svensk skriver om erkännande. 

Såvitt jag vet finns det ingen i Sverige som i modern tid dömts till hårdare straff baserat 

endast på erkännanden. Senare i uppsatsen framgår det att det oftast krävs stöd för att 

erkännanden ska räcka som bevis i en rättegång. Hur kunde då Bergwall dömas utan teknisk 

bevisning? När jag som retoriker ser klippen från rättegångarna slås jag av en rädsla. Folk 

 
3 Dessa stora svepande frågor är inte min studies forskningsfrågor, endast breda frågor jag ställde i ett tidigt skede av 
skrivandet. Emellertid kommer vissa små svar visa sig genom uppsatsen. 
4 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012 s. 111. 
5 Hannes Råstam, Fallet Thomas Quick- att skapa en seriemördare, SVT, 2009. 
6 Robbert Kenner & Taki Oldham, The Confession Killer, Netflix, 2019. 
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verkar vara livrädda för Bergwall. Det verkar spridas en känsla i rummet när Bergwall 

erkänner hemska mord. Vi ser precis samma process i The Confession Killer. Erkännandet 

skapar en känsla hos åhöraren. Henry Lee Lucas historia är på många viss lik Sture 

Bergwalls. Även han begick några grova brott vilka kunnat bekräftas, och när han väl blivit 

tagen börjar han erkänna en stor mängd mord. I Lucas fall handlar det om mellan 600–3000 

mord han påstått sig begått. I dokumentären ser vi en rädsla när Lucas erkänner, men vi kan 

också se något annat. Vi får se Lucas ta på sig mord som varit ouppklarade i flera år. Vi får se 

en lättnad hos folk som förlorat dem de älskat. Äntligen framträder en verklig figur som kan 

bestraffas, som kan åstadkomma ett slut på den hemska historien, som kan förklara vad som 

faktiskt hänt. I båda dessa dokumentärer får vi se en vilja att tro på erkännanden. När 

Bergwall och Lucas erkänner så tror folk på dem. Detta för oss till en av den här uppsatsens 

centralaste frågor: Varför tror vi så ofta att saker som erkänns är sanna?  

 

På ett filosofiskt plan är det en fråga som kan förklaras på många sätt. Genom uppsatsen 

kommer jag på olika sätt resonera om just det. Emellertid finns det en del saker som måste 

diskuteras innan jag kan börja resonera om just den frågan. För att kunna svara på frågan 

kommer den avgränsas och sättas in i ett visst sammanhang, nämligen svenska brottmål. Det 

är givetvis spännande att diskutera varför människan som varelse blir övertygad, och stundvis 

kommer jag att diskutera just det, men för att kunna gå djupare in i frågan har jag valt att 

avgränsa mig till den övertygelse som sker i rättegångar.  

 

När jag läser vidare om erkännanden visar det sig tidigt att erkännanden verkar ha en stor 

förmåga att övertyga. I forskningsöversikten ”The Phycology of Confessions” konstaterar 

författarna att juryer, poliser, och åklagare regelbundet blir övertygade av erkännanden trots 

att dessa är falska.7 Samtidigt säger Lars Holmgård att erkännandet normalt är det starkaste 

beviset som finns i svenska brottmål.8 Exakt hur övertygande erkännanden faktiskt är kommer 

jag ägna denna uppsats åt att försöka besvara, men initialt finner jag det rimligt att utgå från 

att erkännanden är mycket övertygande. 

 

Detta aktualiserar ytterligare en sak som torde nämnas, nämligen frågan om hur den juridiskt 

tränade människan fungerar. I Perelmans termer9 är en domstol ett specifikt auditorium. När 

 
7 Kassin, Saul M. Gudjonsson, Gisli H. “The Psychology of Confessions A Review of the Literature and Issues”, American 
Psychological Society, 2004 s. 56. 
8 Holmgård, Lars, Bevisning i brottmål, Upplaga 1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019 s. 166. 
9 Perelman, Chaïm, Retorikens imperium, 2. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2013. 
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vi undrar över hur ett specifikt auditorium övertygas måste vi veta hur det specifika auditoriet 

fungerar. Genom uppsatsen kommer vi alltså behöva fråga oss vilka verktyg jurister använder 

när de värderar bevisen i en rättegång, eller i aristoteliska termer, hur juristers logos fungerar 

när de blir övertygade om vad som hänt. För att formulera denna tanke lite tydligare kan man 

säga att det inte är vilken människa som helst som ska övertygas i en rättegång, utan det är en 

dömande grupp som består av en juridiskt tränad domare som har en viss kunskap och vissa 

speciella erfarenheter, och ett antal nämndemän vilka är valda av politiska partier.10 Det jag 

besvarar är alltså hur den specifika gruppen övertygas. I uppsatsen kommer det att framgå att 

erkännanden räknas som starka bevis i rättegångar vilket gör det extra intressant att analysera 

varför domare blir övertygade när ett brott erkänns.  

 

För en retoriker öppnas här en dörr in i juridiken. Juristen Oskar Mossberg säger att attityden 

till retorik hos vissa jurister sett ut så här: ”Att övertyga är reko, då det är något man gör när 

man har rätt; att övertala är det inte, då det är något man gör för att få rätt, oavsett om man 

borde få det”.11 Att tala till domarens känslor är ett fulknep, retoriken har därför ingen plats i 

juridiken, den kommer bara med fulknep som korrumperar den verkliga sanningen och 

rättvisan. Mossberg karakteriserar James Boyd Whites tankar om retorik som följande: 

”Retorik är, enligt dessa fördomar, kort sagt, antingen ett andra klassens sätt att handskas med 

fakta, eller ett sätt att för sina egna syften utnyttja människor, instrumentellt och 

manipulativt.”12 Mossberg själv delar inte de fördomarna utan använder sig av retorikens 

verktyg för att förstå den juridiska processen, vilket är vad jag också vill göra i denna uppsats. 

Det bör även nämnas att denna syn såklart inte delas av alla jurister, och som kommer framgå 

genom uppsatsen så verkar denna syn hålla på att förändras. Något vi kan se i Mossbergs 

avhandling: 

Om det är så att det kan uppfattas som laddat att påstå̊ att juristers aktivitet är retorisk (vilket egentligen 

borde vara helt okontroversiellt), eller att rätten kan läsas som retorik, så, beror det nog på̊ att ordet 

 
10 I denna uppsats kommer jag fokusera på tingsrätten vilken vanligtvis har en juristdomare och tre nämndemän per 
rättegång. Tillsammans beslutar juristdomaren och lekmannadomarna om personen som åtalas är skyldig och vad straffet då 
skall vara. 
11 Mossberg, Oskar, Avtalets räckvidd I Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav, 
Upplaga 1, Iustus förlag, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2020,Uppsala, 2020. 
s. 148. Viktigt att notera är att detta delvis bör förstås som Mossbergs tolkning av Perelman, jag läser det som att han anser 
detta applicerbart på juristers förhållande till retoriken men jag är inte säker på att detta är menat. 
12 Mossberg 2020 s. 120, Dessa tankar kommer vi återkomma till under rubriken law and litterature. 
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”retorik” är laddat, i sig, samt på̊ att den övertalningens aktivitet ordet denoterar varit föremål för kritik 

åtminstone sedan de gamla grekernas filosofiska härjningar.13  

Innan vi går vidare mot syfte och frågeställning vill jag ta upp ytterligare två saker. Det första 

är några ord om engelskans ord confession. Ordet confession kan på svenska översättas som 

både ”erkänna” och ”bekänna”. Det ord som på engelska används för erkännandet bär med sig 

en kristen laddning. En svenskspråkig person skulle inte säga att den erkänner saker under 

bikten, den skulle säga att den bekänner saker. Det finns alltså en skillnad mellan att medge 

sina brott inför staten och att medge sina synder inför Gud. Den skillnaden finns inte på 

engelska, något jag inte tror är ett sammanträffande. Jag kommer senare i denna uppsats 

argumentera för att erkännandet är sprunget ur bekännandet. 

 

Det sista jag finner nödvändigt att diskutera innan vi går vidare mot syfte och frågeställning är 

förnekandet. Motsatsen till att erkänna är att förneka och varje fråga som ställs om 

erkännandet kommer därför innehålla spår av förnekandet. Om en person frågar sig varför 

någon erkänner sitt brott, kan någon annan likaväl fråga sig varför folk förnekar sina brott. Ett 

sätt att svara på varför man erkänner är just att se till varför man inte förnekar, kanske är det 

jobbigt att förneka snarare än att det är lätt att erkänna. Samtidigt har vi de senaste åren sett 

ett antal nästan skamlösa förnekanden av diverse saker inom amerikansk politik. En viktig del 

av det trendiga konceptet post-truth är just ett rent förnekande av saker som verkar vara 

objektivt bevisbara fakta. Denna utveckling gör mig än mer nyfiken på att undersöka ställen 

där erkännandet fortfarande finns kvar. Uppsatsen syftar inte till att utreda förnekandet men 

på grund av dess täta koppling till erkännandet kommer också förnekandet stundvis beröras. 

 

1.2 Syfte 
Som framgår av introduktionen, ämnar denna uppsats visa några sätt på vilka retoriker kan ta 

sig an den juridiska processen i svenska rättegångar. Mer specifikt vill jag utreda varför 

erkännanden har en så stark övertygande kraft som de har, och hur den kraften fungerar. 

Denna uppsats använder huvudsakligen retoriska verktyg för att ta sig an en del av det 

juridiska fältet, rättegången, och mer specifikt erkännandet under rättegångar i brottmål.  

 

 
13 Mossberg 2020 s. 127. 
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Syftet med denna uppsats är alltså att skapa en retorisk teori om hur erkännandets 

övertygande krafter faktiskt fungerar. Mer specifikt vill jag skapa en teori genom att se hur 

erkännandet som talakt går till och analysera akten som en övertygande process. 

 

1.3 Frågeställning 
- Hur fungerar talakten ’att erkänna’ i en svensk rättegång? 

- Hur och varför får ett erkännande övertygande kraft i en svensk rättegång?  

 

1.4 Disposition 
För att besvara dessa frågor inleds denna uppsats med en teoretisk genomgång av juridikens 

relation till retoriken. Efter det undersöks några rättsteoretiska analysverktyg. Del 2 avslutas 

sedan med en genomgång av tidigare forskning om erkännanden. I del 3 presenteras min 

förståelse av Austin och ett försök att komplettera hans talaktsteori med ett temporalt/ 

processuellt perspektiv. Detta leder till en metodologi i vilken jag ställer upp fyra hypoteser 

om vilka retoriska krafter som gör erkännanden övertygande. Dessa kommer sedan ställas 

mot ett material som består av intervjuer med domare i tingsrätter, samt domar i brottmål från 

Uppsala tingsrätt 2019. Totalt har 10 personer intervjuats och 1 599 domar analyserats. 
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Yttersta domens basuner kunna ljuda, när de vilja; 
med denna bok i handen skall jag träda fram inför 
den högste domaren. Och jag skall säga med hög 

röst: Se detta har jag gjort, detta har jag tänkt, 
sådan har jag varit.14 

Jean Jacques Rousseau 
 

Del 2 
2.1 Bakgrund 
Att kalla rättsretorik för ett trendigt ämne vore ett inkorrekt påstående. I alla fall om man ser 

till svensk kontemporär forskning.15 Detta trots att rättsretorik var en stor del av den 

aristoteliska retoriken vilken har en central plats i dagens retorikforskning. Av den 

anledningen finner jag det nödvändigt att ge en mindre överblick av relationen mellan retorik 

och juridik, både historiskt och samtida, svenskt och internationellt. Förenklat kan man säga 

att denna del syftar till att ge en inblick i vilka verktyg jurister och retoriker har haft/ har, 

vilket krävs för att bygga upp en teori om hur det juridiska erkännandet fungerar.  

 

2.1.1 Klassisk juridisk retorik  
Nedan ges en förenklad överblick över hur retorikens historia har sett ut i relation till 

juridiken. Jag vill inte med dessa stycken göra anspråk på att berätta den definitiva historien 

om detta. Mitt syfte med dessa stycken är att göra några mindre nedslag i det som i mina ögon 

verkar vara vad personer fokuserar på när de studerar rättsretorikens historia. För att inleda 

överblicken vill jag ställa mig en fråga. Är retoriken och juridiken som ett gammalt frånskilt 

par vilka växte ifrån varandra och vilkas kärlek slocknade eller är retoriken bara juridikens 

störiga lillebror som kommer med dumheter och försöker efterlikna sin storebror? 

 

En naturlig plats att börja denna diskussion på är i den retoriska genren genus judiciale, eller 

som det kallas i Slones Encyclopedia of Rhetoric, ”forensic rhetoric”.16 Genren uppstår ur ett 

behov av att lösa konflikter. Ett exempel som ofta nämns är hur land skulle delas upp efter att 

 
14 Rousseau, Jean-Jacques, Bekännelser: första-sjätte boken, [Ny utg.], Forum, Stockholm, 1995 s. 13.  
15 Detta påstående är laddat med ett problem. Problemet är jag ser rättsretorik utifrån ett retoriskt perspektiv. Det finns inte 
många retoriker som tar sig an det juridiska som material eller teori. Emellertid är det viktigt att notera att det omvända inte 
är lika sant. Mossberg gör en poäng i sin avhandling (s199) genom att visa på olika jurister vilka använder retorisk teori eller 
i vart fall är retorikteoretiskt inspirerade. Listan blir då lång och påståendet att retorik inte används för att förstå juridik 
framstår som grovt förenklat. Emellertid bör man nog skilja mellan att, som jag, vara retoriker och studera juridik, eller, som 
Mossberg, vara jurist och studera retorik.  
16 Sloane, Thomas O. (red.), Encyclopedia of rhetoric, Oxford University Press, Oxford, 2001. 
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det tyranniska styret i Syrakusa avslutades 467 år före vår tidräkning. Både Aristoteles och 

Cicero menar att det är här genren uppstår.17 Aristoteles är som ofta i retoriken viktig att kolla 

på för att förstå denna genre. Enligt Terence S. Morrow gjorde Aristoteles genus judiciale till 

en legitim, etisk techne. Han noterar att Aristoteles framhåller vikten av rationella bevis, men 

även att det är fullt legitimt att bruka pathos för att försätta sin publik i en sinnesstämning 

som gynnar ens position i rättegången.18 Detta är något som Harvey Yunis inte håller med 

om, han menar tvärt om att Aristoteles ethos, pathos och logos inte är applicerbara inom 

juridisk retorik utan enbart i politisk retorik.19 Detta är en konflikt jag inte kommer att kunna 

gå in på, men den är viktig att notera. Hur vi förstår den antika synen på ”fulknep” i den 

juridiska retoriken kan se olika ut beroende av hur vi läser Aristoteles.20  

 

Via Aristoteles kan vi fortsätta diskussionen mot den så kallade status-läran. En tidig version 

av teorin går att finna i retorikens tredje bok del 17, där Aristoteles säger:  

 
Bevisföringens argumentation (pistis) bör vara bevisande. Eftersom tvistefrågan (amfisbetesis) 

gäller fyra ting bör bevisningen (apodeixis) gälla det omtvistade. Till exempel om man hävdar att 

det inte hänt, bör bevisen under rättegången (krisis) särskillt gälla det; om mar hävdar att man inte 

tillfogat någon skada, bör bevisen gälla det; och om man hävdar att händelsen inte är så stor eller 

att det gjorts rättfärdigt, bör bevisen gälla det.21   

 

Läran syftar till att identifiera vilka de centrala problemen i en konflikt är. Hermagoras kan 

ses som den som gav status-läran dess grundform, vilken är följande: om någon anklagas för 

att begått ett brott bör den i första hand förneka att den gjort det som påstås, om inte det 

fungerar bör den medge akten men ifrågasätta hur akten ska definieras, det tredje försvaret är 

att medge definitionen men påstå att handlingen var försvarbar, t ex. genom att hävda 

självförsvar, det sista försvaret en person bör använda är att ifrågasätta processen inom vilken 

rättegången sker.22 Cicero och Quintilianus ifrågasatte värdet av den sista punkten23 vilket kan 

leda till att läran antingen bara har tre punkter eller att den fjärde punkten byts ut mot vad 

händelsen ska få för konsekvenser.  

 

 
17 Morrow. S. Terence. ”Forensic Genre”, i Slone Encyclopedia of rhetoric, 2001 s. 315-321. 
18 Morrow. S. Terence, i Slone 2001. s. 316. 
19 Yunis, Harvey. The Politics of Proof in Aristotle’s Rhetoric, draft presented at the agora seminar for rhetoric and 
antiquities studies Uppsala university Nov. 25 2020. 
20 Yunis 2020. 
21 Aristoteles 2012 s. 224. 
22 Hohmann. Hanns. ”Stasis”, i Slone, Encyclopedia of rhetoric, 2001. s. 741-742. 
23 Hohmann. Hanns, i Slone 2001. s. 742-743. 
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Cicero och Quintilianus för oss till den romerska juridiska retoriken. Under denna tid delas 

det retoriska, och i synnerhet det juridiska, talet in i fem huvuddelar: exordium, narratio, 

partitio, divisio och confirmatio.24 Talets huvuddelar visar hur nära förknippade retorik och 

juridik är under denna tid: enligt Morrow är det vi förstår som retorik under denna tid juridik 

och det vi förstår som juridik är retorik.  

 

Efter antiken kommer den svåra frågan om vad som hände med retoriken. Det kanske enklaste 

sättet att karaktärisera retorikens förfall, är att göra som Perelman och åberopa Gérard 

Genettes artikel La rhétorique restreinte, i vilken han noterar att tidiga medeltiden ser de 

republikanska institutionernas fall vilket medför de retoriska genrernas förfall.25 Med detta 

menas alltså de delar av livet under antiken som krävde retoriken, så som att man skulle tala 

på agoran och dylikt vilket krävde att medborgare kunde tala väl.26 Perelman lyfter även fram 

Paul Ricoeurs La métaphore vive, i vilken Ricoeur poängterar att Aristoteles retorik var en 

argumentationsteori, en teori om framförandet och en teori om kompositionen av talet på en 

och samma gång. Senare tider (medeltiden) reducerar retoriken till endast en teori om 

framförandet vilket gör att retoriken tappar sin filosofiska innebörd och dör.27 När retoriken 

då bara blir en teori om’ blomsterspråk’ förlorar retoriken sin teoretiska styrka, vilket kan 

förklara varför den fick så svårt att hantera juridikens utveckling.  

 

Ett decennium innan Perelman skrev Retorikens Imperium skrev Malthon Anapol följande 

inledning till artikeln ”Rhetoric and Law: an Overview”:  

 
Given Aristotle's classic definition of rhetoric, "So let Rhetoric be defined as the faculty of discovering in 

the particular case what are the available means of persuasion, "(l) one might expect to find an extensive 

literature revolving around the relationship between rhetoric and law. The fact is that no such literature 

exists in English and while rhetorical sources which mention law and legal concepts may be found as well 

 
24 Morrow. S. Terence, i Slone 2001. s. 316-317. Dessa ord förväntar jag mig att jag inte behöver förklara i brödtexten då de 
är ganska vanliga retoriska begrepp. Istället kommer här i noterna en liten förklaring av hur de användes i romersk juridisk 
retorik: exordium är den introduktion som skall vinna juryns välvilja, narratio är den del av talet där talaren berättar historien 
som fallet handlar om, partitio och divisio är den del där talaren diskuterar vilka delar i fallet där parterna är ense och oense, 
och confirmatio är den del där åklagaren presenterar sina bevis. I vissa läroböcker kompletteras dessa med probatio vilket är 
argumenten för sin sak och refutatio vilket är när talaren lyfter ett argument mot sin sak för att visa varför motargumentet inte 
fungerar. Emellertid lyfter Morrow inte dessa i sin text. 
25 Perelman 2013 s. 23-24. 
26 En spridd tanke om retorikens uppkomst är att retoriken var tätt kopplad till olika behov som det atenska samhället hade. 
En person behövde kunna prata övertygande politiskt för att kunna delta i samhället, en person behövde kunna försvara sig 
juridiskt och så vidare.  
27 Perelman 2013 s. 25. 
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as vice versa, there does not appear to be a single twentieth century treatment in English of the 

relationship between rhetoric and law.28  

 

År 1970 verkade alltså juridiken och retoriken vara ett frånskilt par. Men efter det börjar 

retorikens imperium byggas upp och 2015 skrev Jonas Gabrielsen ett direkt svar på Anapols 

citat: ”Meget er sket siden, og man kan med en vis ret sige, at udfordringen nok i dag er den 

modsatte: Litteraturen, der sammentænker jura og retorik, har gennemgået en eksplosiv vækst 

og peger i dag i en række forskellige retninger.”29 Vad den explosiva växten bestått av torde 

nämnas. Morrow pekar på tre viktiga moderna rörelser som bidragit till detta: Perelmans så 

kallade Nya retorik, narratologiska analyser och law and literature-rörelsen.30 Dessa tre kan 

jag därför alliera mig med trots att jag inte kommer följa tätt i någon av rörelsernas fotspår. 

 

Den bild som här målats upp är förenlig med metaforen att juridiken och retoriken är ett skilt 

par som växte ifrån varandra, fick olika intressen och behövde gå skilda vägar. Emellertid 

verkar det som att paret har mötts igen och börjat minnas de goda tiderna. 

 

2.1.2 Topiker för genus judiciale 
Med en grovt uthuggen bild av rättsretorikens historia finner jag det spännande att gå lite 

djupare in i vilka topiker som diskuterats som den juridiska retorikens. I sin bok Klassisk 

retorik för vår tid ägnar Janne Lindqvist några sidor åt att diskutera det. Det första han 

uppmärksammar är att statusläran inte strikt är en topiklära, utan fungerar mer för att välja 

ståndpunkt än för att välja argument.31 Emellertid kan ändå statusläran användas för att 

strukturera de topiker som används i juridisk argumentation. Den statuslära Lindqvist målar 

upp ser i stort sett likadan ut som den jag redan beskrivit men det bör förtydligas exakt hur 

han definierar lärans delar, nämligen som följer: Status coniecturalis, har handlingen begåtts? 

Status definitionis, hur ska vi definiera handlingen? Status qualitatis, finns det särskilda 

omständigheter att beakta? Och avslutningsvis, status translationis, vilken domstol bör 

hantera fallet?32  

 

 
28 Anapol, Malthon, ”Rhetoric and law: An overview”, Today's Speech, 18:4, 12-20 1970. 
29 Gabrielsen, Jonas, ”Jura og retorik - et mangfoldigt møde”, i Kjær, Anne Lise (red.), Retten i sproget samspillet mellem ret 
og sprog i juridisk praksis, 1. udgave, 1. oplag., Jurist- og Oekonomforbundets Forlag, Koebenhavn, 2015 s. 97. 
30 Morrow. S. Terence, i Slone 2001. s. 319-320. 
31 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 2., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016 s. 155. 
32 Lindqvist 2016 s. 155-156. 
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Lindqvist börjar med att diskutera vilka topiker som kan användas för att argumentera med 

utgångspunkt från om brottet har begåtts, alltså den första delen av statusläran. Här finner vi 

då topikerna: sannolikhet eller trovärdighet, uteslutning, tecken, indicium och efterföljande 

beteende.33  Dessa topiker känns nästan klyschigt juridiska. Indicium är inte långt ifrån 

uppsåt, tecken är inte långt ifrån bevis och uteslutning är inte långt ifrån någon vanligt sorts 

logiskt tänkande. Vi ser alltså att man i antiken i detta sammanhang rekommenderades att 

argumentera på ett sätt som vi idag skulle finna rimligt. I nästa fas av statusläran, alltså hur vi 

ska definiera handlingen, nämner Lindqvist inga specifika topiker. Emellertid poängterar han 

värdet av de allmänna topikerna för denna del.34 För den tredje fasen, alltså särskilda 

omständigheter som måste beaktas, finner vi följande topiker: comparatio, remotio criminis, 

relatio criminis, och concessio. Dessa ord är inte lika självförklarande som topikerna i första 

fasen så de kräver en förklaring. Comparatio är jämförelser, så som att jämföra brottet med ett 

annat lindrigare eller värre brott för att få brottet att framstå som grövre eller lindrigare. 

Remotio criminis syftar till att söka en tredje part i målet vilken skulden kan läggas på. 

Relatio criminis syftar till att fråga om brottet kan läggas över på den som anklagar eller är 

offret för brottet. Concessio är att erkänna brottet, vilket är så pass relevant att den topiken 

kräver ett eget stycke. Om den fjärde fasen har Lindqvist inte så mycket att säga, det finns 

inga topiker som listas och överlag är frågan om vilken domstol som ska döma redan avgjord 

innan rättegången.35  

 

Utöver topiker inom statusläran går Lindqvist även in på topiker som inte klassas som 

retoriska. Dessa innefattar: vittnesmål, överenskommelser, och lagar.36 För att använda dessa 

topiker är det inte retorik du måste lära dig, utan juridik, emellertid kan du sedan använda 

topikerna retoriskt. Den sista sortens topiker Lindqvist diskuterar är zemata. Dessa topiker 

kan liknas vid statusläran och har av vissa författare inkluderats i den, emellertid väljer 

Lindqvist att diskutera dessa topiker som en egen grupp. Övergripande för zemata är att de 

fokuserar på hur man ska hantera lagtext. Dessa topiker rör luckor i lagen, mångtydighet i 

lagen, lagens anda och bokstav, samt motstridiga lagar.37 

 

 
33 Lindqvist 2016 s. 155. 
34 Lindqvist 2016 s. 156. 
35 Lindqvist 2016 s. 156. 
36 Lindqvist 2016 s. 156-157. 
37 Lindqvist 2016 s. 157-158. 
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Lindqvist avslutar detta kapitel med att konstatera att det inte finns någon garanti för att dessa 

topiker är helt applicerbara idag. Vi behöver därför gå vidare och studera moderna fall för att 

se hur det går till idag,38 vilket jag ämnar göra med denna uppsats. 

 

2.1.3 Concessio 

I Lindqvists text behandlas concessio som en topik. Emellertid kommer den huvudsakligen att 

behandlas som en stilfigur i detta stycke då det är så Lewis latinska ordbok behandlar det. 

Figuren definieras där som ett erkännande och en ursäkt.39 Stilfiguren är alltså precis det som 

tidigare i uppsatsen kallats för ”jag erkänner men…”. Ett bra exempel på hur figuren fungerar 

går att finna i Ad Herennium: ”Through the Acknowledgement we plead for pardon.”40 I nästa 

stycke ställs vi inför frågan om huruvida det faktiskt var den åtalades fel att den gjorde som 

den gjorde. Om den som försvarar sig åberopar ignorans eller berusning som förklaring till 

dennes handlingar ska den inte ursäktas utan beskyllas.41 Om det däremot är en ren olycka 

kan figuren fungera bättre.42 För författaren till Ad Herennium är det sedan tydligt att 

bedjande om nåd i samband med en ursäkt följer topikerna för vad som är gott. Det är enkla 

saker som om den åtalade är god eller mild.43 Efter det blir det i texten tydligt att det figuren 

används till är att avsäga sig ansvar för något man medger att man har gjort. För att kunna 

göra det måste ansvaret falla antingen på omständigheterna eller på en annan person.44 Ett 

exempel på en person som skyller på omständigheterna är Mersault, huvudpersonen i Camus 

Främlingen. I Främlingen får vi flera gånger läsa om hur varmt det var under dagen och hur 

Mersault inte kunde tänka. Omständigheterna runt honom gjorde att han bara var en tom 

kropp som ofrivilligt kom att skjuta en annan. Emellertid verkar stilfiguren fungera lite 

annorlunda om man vänder sig till Quintilianus. I bok nio av Institutio Oratoria finner vi 

följande passage: 

 
Akin to this form of pretence is a group of similar Figures:  

(1) Harmless Confession, such as: “You have what every accuser prays for, Tubero, a defendant who 

confesses.”  

 
38 Lindqvist 2016 s. 160. 
39 Lewis, Charlton, T. An Elementary Latin Dictionary. New York, Cincinnati, and Chicago. American Book Company. 
1890.  
40 Cicero, Marcus Tullius, Rhetorica ad Herennium [Elektronisk resurs], Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1954 
s. 99. 
41 Cicero 1954 s. 101. 
42 Cicero 1954 s. 103. 
43 Cicero 1954 s. 103. 
44 Cicero 1954 s. 105. 
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(2) Concession, in which we seem to allow something damaging, just to show our confidence in the Cause: 

“A ship’s captain from a distinguished city bought off the fear of a flogging at a price: that is 

humane.” Again, in Pro Cluentio, on the subject of prejudice: “Let it rule in the assemblies, but be as nothing 

in the law courts.” 

(3) Agreement: for example, in the same speech, the admission that the jury was bribed.45 

 

I citatet ovan visas hur en person kan visa att den anser sig själv vara oskyldig genom att visa 

att den inte räds erkänna omständigheterna. Det vi har här är i mina ögon inte ”jag erkänner 

men…” utan snarare något i stil med ”det är så uppenbart att jag är oskyldig att jag kan 

berätta hela sanningen”. Emellertid finns det i figuren något som påminner om ”jag erkänner 

men…”, för att du ska vara säker på din oskuld måste det finnas någon del av beskrivningen 

som inte stämmer.  

 

För Lindqvist finns det två versioner av concessio, en där man argumenterar för att det man 

gjort faktiskt var gott och en där man helt enkelt ber om ursäkt.46 

 

Efter denna generella historiska överblick går vi nu närmare det specifika 

undersökningsämnet, vilket för oss mot samtiden.  

 

2.1.4 Erkännandet i svensk rätt 
Det första som måste sägas om juridiken i denna uppsats är att den endast fokuserar på 

brottmål genom hela uppsatsen. I svensk rätt gör man skillnad på tvistemål, i vilka två parter 

inte kan komma överens, och brottmål, i vilka en part begått ett brott mot en annan part. 

Erkännanden fungerar inte identiskt i brottmål och tvistemål, vilket innebär att inga av de 

slutsatser som dras ska antas gälla även i tvistemål. Lars Holmgård skriver i sin bok 

”bevisning i brottmål” att erkännandet normalt är det starkaste beviset som finns. Trots det 

betyder ett erkännande inte att beviskravet ”ställt bortom rimligt tvivel” är uppfyllt.47 I 35:e 

kapitlet, paragraf 3 av rättegångsbalken regleras erkännandets värde som bevis. Paragrafen 

lyder: 

 
45 Quintilian. The Orator's Education, Volume IV: Books 9-10. Edited and translated by Donald A. Russell. Loeb Classical 
Library 127. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002 s. 63-65. 
46 Lindqvist 2016 s. 156. 
47 Holmgård, Lars, Bevisning i brottmål, Upplaga 1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019, s. 166.  Holmgård understöder sina 
argument med ett antal utredningar och rättsfall. Då jag inte själv funnit det nödgat att gå i dialog med dessa källor kommer 
jag inte nedan behandla dessa som mina källor utan endast i flytande text förklara vilka källor Holmgård använder. Dessa 
källor kommer därav inte inkluderas i min referenslista. 
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Erkänner part i rättegången viss omständighet och är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, skall 

vad parten erkänt gälla mot honom. Återkallar parten sitt erkännande, pröve rätten med hänsyn till de 

skäl, som anföras för återkallelsen, och övriga omständigheter, vilken verkan som bevis må tillkomma 

erkännandet. 

Är saken ej sådan som i första stycket sägs, pröve rätten med hänsyn till omständigheterna, vilken verkan 

parts erkännande må äga som bevis.  

Det första stycket av lagen syftar till tvistemål, då det endast är dessa som tillåter förlikning. 

Där kan erkännanden alltså bli bindande, vilket emellertid inte gäller i brottmål. I lagen 

framgår att erkännandet inte har en rättsverkan utan endast en bevisverkan i brottmål. Det går 

i linje med det som brukar kallas för fri bevisprövning.48  Idag har vi fri bevisprövning vilket 

betyder att erkännandet bara är ytterligare ett bevis som ska vägas mot andra bevis. Holmgård 

nämner dock att processlagberedningen (NJA II 1943 s. 448) ansåg att ett erkännande ska 

vara tillräcklig bevisning i lindriga brott vilket stämmer överens med samtida praxis.49 I 

paragrafen nämns att föremålet för ett erkännande ska var en ”viss omständighet”, alltså att 

man inte erkänner brottet stöld utan man erkänner omständigheten att man tog saken.50 Att 

erkänna innebär då att man inte invänder mot att en viss omständighet läggs till grund för 

målet.51  

 

För att avgöra vilken vikt ett erkännande har vänder sig Holmgård till Bergwallkommisionen 

(SOU 2015:52) vilken ansåg att det inte ställdes tillräckligt höga krav på bevisningen utöver 

erkännandet i Bergwalls fall.52 Nästa fråga Holmgård ställer sig är hur omständigheterna 

påverkar erkännandet. I NJA 2001 s. 687 beslutades att det erkännande den så kallade 

lasermannen ville ge till två mord vilka han hade friats från inte kunde ge resning till hans 

dom då det hade gått tio år sedan brotten och han inte kunde ses som en pålitlig källa. Hur det 

avgörs vem som är en trovärdig källa vid ett erkännande återkommer uppsatsen till, främst i 

analysen, det som är viktigt att notera är att Holmgård använder just detta fall i sin diskussion 

om den frågan. Holmgård nämner också att erkännanden som ges under polisförhör ska 

behandlas på annat sätt än erkännanden som lämnas i rättssalen. (Något som uppsatsen 

återkommer till i analysen). Utöver det är det viktigt att förstå skalan mellan grova brotts krav 

på stödbevisning till erkännandet och lätta brotts krav. I fallet Bergwall fanns det ingen 

 
48 Holmgård 2019 s. 166. 
49 Holmgård 2019 s. 166. 
50 Ekelöf, Per Olof, Rättegång H. 4, 6., omarb. uppl., Norstedt, Stockholm, 1992 s. 46. 
51 Ekelöf 1992 s. 46. 
52 Holmgård 2019 s. 166. 
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stödbevisning till två av morden vilket är otillräckligt för en fällande dom. Emellertid finns 

det en stor gråskala mellan de lindrigaste brotten och mord. För att få någon uppfattning om 

hur den gråskalan fungerar kan RH 1994:97 nämnas. Där frias den åtalade för att ha sålt 

narkotika då den enda bevisningen var att personen själv brukat narkotika och erkänt att den 

finansierat sitt bruk genom att sälja narkotika, vilket då ändå ansågs vara en sannolik och en 

vanlig förklaring.53 Om fler än en person erkänner ett brott, likt Palme-mordet vilket erkänts 

att ett 30-tal personer, så ska erkännandena vägas mot varandra och ha olika bevisvärde 

beroende på omständigheterna. Alltså kan inte en person som ytterst sällan är i Stockholm ses 

som lika trovärdig som en person som man vet var på platsen.54 När en person tar tillbaka ett 

erkännande eller på annat sätt ändrar sin historia av händelsen måste motivet till detta tas i 

åtanke, vilket Holmgård visar genom NJA 2001 s. 687 I och NJA 2011 s. 254 p. 18.  

 

För att sammanfatta så erkänns en omständighet, inte ett brott. Erkännandet är ett bevis, men 

beroende på omständigheterna kan det vara ett starkt eller svagt bevis. Överlag är erkännandet 

ett starkt bevis. Det finns en paragraf i lagen men överlag är det Högsta domstolens uttalanden 

samt lägre instansers tidigare rättsfall som utgör praxis för hur man ska hantera erkännanden. 

Det går förmodligen att karakterisera lagsituationen annorlunda men för uppsatsens syften 

kan vi nöja oss med denna beskrivning. 

 

2.1.5 Att tolka utsagor 
Det som nu visats är att ett erkännande är ett bevis i brottmål. För att vidare förstå hur det 

beviset fungerar behöver vi nu diskutera hur utsagor faktiskt fungerar som bevis. I detta 

stycke jämförs därför hur erkännandet och vittnesmålet fungerar för att ge en djupare bild av 

erkännandet. 

 

I avhandlingen Bevisvärdering av utsagor i brottmål55 går Lena Schelin i dialog med Högsta 

domstolens (HD) metod för utsagoanalys. Metoden ger ett antal krav på vad en trovärdig 

utsaga ska innehålla vilka kallas realitetskriterierna. Enligt Schelin finns det ett antagande om 

att en sanningsenlig utsaga på vissa sätt kommer skilja sig från en påhittad.56 En trovärdig 

utsaga är då: lång, sammanhängande, klar, detaljerad, och likadan vid olika utsagotillfällen.57 

 
53 Holmgård 2019 s. 167. 
54 Holmgård 2019 s. 167. 
55 Schelin, Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Stockholm, 2006. 
56 Schelin 2006 s. 193. 
57 Schelin 2006 s. 193-195. 
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För att avgöra om en utsaga uppnår detta ges ett antal kontrollkriterier. Dessa är: utsagan ska 

inte innehålla några svårförklarliga punkter eller punkter som ger anledning till tvivel, 

målsägandes uppfyllande av bevisbörda, sättet på vilket utsagan getts, utsagan ska ge ett 

trovärdigt intryck och/ eller ge intryck av att vara självupplevd, samt det som Schelin kallar 

för smittoeffekten. Jag förmodar att vissa av dessa kräver mer förklaring är andra men 

samtliga torde ändå förtydligas. Vad det betyder att en utsaga är lång, sammanhängande, klar 

och detaljerad ges ingen förklaring av HD, emellertid kan antas att sammanhängande här 

syftar till en intern koherens (vilket kommer utvecklas vidare senare i denna uppsats), att en 

utsaga är klar betyder att språket inte är diffust och detaljrikedomen syftar till att visa att 

personen vet relevanta saker om händelsen. Att samma utsaga lämnas vid fler tillfällen syftar 

till att samma utsaga lämnas både i polisförhör och under rättegång.58 Emellertid finns det 

goda skäl till varför utsagor kan komma att ändras mellan olika förhör.59 Vad det innebär att 

en utsaga innehåller svårförklarliga punkter eller punkter som ger anledning till tvivel är inte 

specifikt definierat av HD men kommer vidare utredas senare i uppsatsen. Målsägandes 

uppfyllande av förklaringsbörda innebär att om en utsaga innehåller oklarheter eller saker som 

tyder på att utsagan är falsk så får man inte dra slutsatsen att den inte är pålitlig innan man 

undersökt huruvida den som berättat utsagan kan förklara dessa saker på övertygande sätt. 

Förklaringen utgör då ett hjälpfaktum till utsagan.60 Sättet på vilket utsagan getts inkluderas 

som ett kontrollkriterium för att tillåta viss analys av kroppsspråk och dylikt.61 Dock är det 

viktigt att detta inte ges för stort inflytande, speciellt i fall där kroppsspråket ska tyda på att 

utsagan är trovärdig snarare än icke trovärdig. Exakt vad ett trovärdig/ självupplevt intryck är 

definieras inte av HD utan är en intuitiv bedömning.62 Smittoeffekten innebär att en bekräftat 

falsk uppgift kan smitta av sig på resterande uppgifter som personen lämnat.63  

 

Då dessa kriterier kommer från HD kan vi anta att dessa har stort inflytande på hur utsagor 

faktiskt värderas i rättegångar. Baserat på dessa kriterier kan vi dra vissa slutsatser om vad 

som gör erkännanden mer trovärdiga än vittnesmål. En person som erkänner ett brott har varit 

med under hela brottets förlopp, medan ett vittne bara sett en del av händelsen. Om en 

trovärdig utsaga då ska vara lång, detaljerad, och sammanhängande så torde detta vara 

betydligt enklare att uppnå i ett erkännande. Ett vittne ser bara den del av brottet som den ser, 

 
58 Schelin 2006 s. 195. 
59 Schelin 2006 s. 196. 
60 Schelin 2006 s. 198. 
61 Schelin 2006 s. 199. 
62 Schelin 2006 s. 200. 
63 Schelin 2006 s. 200. 
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vilket begränsar möjligheten att berätta en sammanhängande historia. Den som däremot begår 

brottet (eller inte begår brottet) ser allt den gör och kan därför berätta längre, fler detaljer, och 

mer sammanhängande om vad den själv gjort. Detaljrikedomen kan stärkas av det faktum att 

den som erkänner alltid är fysiskt närmre händelsen än vittnet, alltså att den som är närmast 

brottet såklart är den som begår brottet. Det sätt domare värderar utsagor ger erkännanden en 

större möjlighet att vara trovärdiga än vad vittnesmål har.  

 

2.2 Tidigare forskning 
I denna överblick av tidigare forskning använder jag fem olika perspektiv för att beskriva vad 

tidigare studier visat om erkännanden. Det första jag kommer göra är att brett diskutera de sätt 

på vilka erkännanden som juridiska/ kriminologiska fenomen tidigare har behandlats. Efter 

det kommer jag utreda hur erkännanden behandlats psykoanalytiskt. Den psykoanalytiska 

diskussionen kommer sedan leda in till en diskussion av hur vi kan förstå erkännandet som en 

genre. Genre-diskussionen leder till en mer generell diskussion av hur law and literature-

rörelsen kan bidra till min studie. Avslutningsvis gör jag en överblick av vad den norske 

juristen Hans Petter Graver sagt om rättsretorik, för att på så vis få tillgång till några juridiska 

verktyg vilka kommer användas i analysen. 

 

2.2.1 Erkännanden som juridiskt/ kriminologiskt fenomen 
I forskningsöversikten ”The Psychology of Confession” delas teoribildning om erkännande in 

i fem kategorier: forskning om förundersökningsintervjuer, forskning om the Miranda 

warning, forskning om polisförhör, forskning om själva erkännandet (mer specifikt om falska 

erkännanden) och forskning om vilka konsekvenser ett erkännande får.64 Värt att notera är att 

dessa kategorier är fokuserade på amerikansk forskning. Mirandavarningen, att polisen måste 

informera en person som anhålls om dess rättigheter (alltså det man hört i filmer ”you have 

the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in the court of 

law”), syftar till att en person som anhålls ska veta att om den erkänner något så kan det 

användas emot den, vilket då ska göra att erkännanden i samband med att någon anhålls ska 

göras för att personen vill erkänna, inte för att den pressas till det. Emellertid är det inte ett 

fenomen som finns i Sverige då vi tillåter all form av bevisning. Jag kommer därför inte att 

presentera alla delar, utan endast de jag finner ha relevans för min studie.  

 

 
64 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 33. 
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I forskningsöversikten sätts erkännandet in i tre sammanhang: religiöst, psykoterapeutiskt och 

juridiskt.65 Detta är tre sammanhang som jag genom uppsatsen kommer argumentera för är 

centrala i hur erkännandet utformats. Om vi går bortom frågan om varför folk erkänner saker 

de inte gjort och istället ställer oss frågan varför folk erkänner saker de har gjort, flyttas vi till 

en annan teoribildning. Att erkänna ett brott kan få förödande konsekvenser för den egna 

personen, vilket får erkännandet att framstå som en onaturlig sak att göra mot sig själv. 

Emellertid finns det trots det skäl att erkänna, vilka kan användas som förhörsstrategier. 

Irving och Hilgendorf66 fokuserade på att göra en konsekvenskalkyl som förklaring, alltså att 

betona hur den åtalade uppfattar konsekvenserna av att erkänna kontra att förneka.67 En 

person som har mördat en annan kan ha ett reellt intresse av att erkänna. Om den skyldige är 

motbevisad och får lägre straff om den erkänner så kan det vara ofördelaktigt att inte erkänna. 

Ofshe and Leos studie68 används för att visa tre nivåer som detta kan ske på, specifikt tre 

nivåer som poliser kan använda vid förhör. Den första nivån är att polisen kan argumentera 

för att det finns moraliska eller religiösa skäl för den åtalade att erkänna. Den andra nivån 

fokuserar på att visa att processen kommer bli lättare för den åtalade. Den sista nivån är att 

visa att den åtalade kommer få ett bättre utfall om den erkänner.69 Så är inte alltid fallet men 

det kan sannolikt förklara vissa fall, speciellt om man tar polisers förhörstrategier i USA i 

beaktande, något som senare forskare pekat på. Vidare har Gudjonsson70 fokuserat mer på 

sociala anledningar till att erkänna. Gudjonsson pekar då på att det kan finnas sociala, 

känslomässiga, kognitiva och psykologiska anledningar. Kort sagt så kan det finnas en vilja 

att rentvå sig inför sin sällskapskrets; släkt och familj kanske dömer en och så vidare.71 Det 

finns alltså många olika anledningar att erkänna, vilket jag kommer återkomma till när jag 

fokuserar på den psykoanalytiska förklaringen, framförd av Freuds lärjunge Reik. Vidare 

beskrivs hur erkännanden uppfattas av domare och jury.  

 

Att en jury ofta tror på falska erkännanden, och erkännanden i allmänhet, är ett väl 

dokumenterat problem.72 I fall där ett falskt erkännande tas tillbaka är det väldigt ovanligt att 

 
65 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 35. 
66 Irving, B., & Hilgendorf, L. Police interrogation: The psychological approach, Royal Commission on Criminal Procedure 
Research Study No. 1. London: Her Majesty’s Stationery Office. 1980. 
67 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 45. 
68 Ofshe, R.J., & Leo, R.A. The decision to confess falsely: Rational choice and irrational action. Denver University Law 
Review, 74, 979–1122, 1997. 
69 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 46. 
70 Gudjonsson, G.H. The psychology of interrogations and confessions: A handbook. Chichester, England: John Wiley & 
Sons, 2003. 
71 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 46. 
72 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 56. 
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en jury friar personen. Drizin och Leo73 visar att ett erkännande har en övertygande kraft även 

när det är helt bevisat att den som erkänt inte kan ha haft möjlighet att begå brottet.74 En 

förklaring som då ges till varför folk tror på erkännanden är att folk tror att erkännanden görs 

av personliga anledningar, som dåligt samvete, och inte på grund av yttre omständigheter som 

hot.75 Alltså är det vanligt att en jury har svårt att ta situationen som leder fram till ett 

erkännande i beaktande. Vidare pekar forskningsöversikten på att många lever i tron att de 

skulle kunna se huruvida en person ljuger: ”Jag skulle känna igen ett falskt erkännande”, 

något som är empiriskt bevisat som övervägande falskt.76 Som tidigare nämnts är 

forskningsöversikten strikt fokuserad på USA. I det svenska rättssystemet är det ovanligt att 

vi har en jury motsvarande den som används i USA. Emellertid är det viktigt att notera att de 

rättegångar jag studerar överlag gjorts med en juristdomare och tre nämndemän. 

Nämndemännen kan då liknas vid en jury, men leds av juristdomaren.  

 

2.2.2 Psykoanalytiska förklaringen 
Theodor Reik menar att det i människan finns ett genuint behov av att bekänna sina synder, 

han kallar det för ”a compulsion to confess”. Detta perspektiv grundar han på en 

internaliseringsprocess som ska ha skett under flera århundranden. För att förstå denna 

process måste det tänkas att det finns en viss njutning i bestraffning.77 En skuldkänsla kan äta 

på en människa, gnaga inom oss. Raskolnikov från Brott och straff78 kan kanske användas 

som ett exempel (något som känns extra lämpligt då Reik ofta refererar till Dostojevskij, och 

då Raskolnikovs erkännande senare kommer att diskuteras utförligare). Att erkänna och bli 

bestraffad kan då potentiellt lindra denna känsla, något som då vore skönt. Denna njutning 

kan tänkas ha en central roll i det religiösa och det psykoterapeutiska erkännandet. Reik väljer 

att förklara varför man erkänner med orden ”compulsion to confess”, en formulering som 

även går att finna i en medeltida tysk metod för att få folk att erkänna. Sambandet här är en 

slump men Reik menar att det externa trycket (alltså medeltida tortyr) över tid har kommit att 

internaliseras.79 Jag finner denna förklaringsmodell sannolik och värdefull att utveckla. 

Anledningen att jag vill fokusera på detta är att jag tror att det är en del av just detta som 

människor upplever sig se när en annan erkänner. När man ser någon erkänna tänker man inte 

 
73 Drizin, S.A., & Leo, R.A. The problem of false confessions in the post-DNA world. North Carolina Law Review, 82, 891– 
1007. 2004. 
74 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 57. 
75 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 56. 
76 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 57. 
77 Reik, Theodor, The compulsion to confess: on the psycho-analysis of crime and punishment, Wiley, New York, 1959 s201 
78 Dostojevskij, Fjodor, Brott och straff, [Ny utg.], [ny uppl.], Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1997. 
79 Reik 1959 s. 255. 
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”aha den personen låtsas bara vara skyldig för att den pressats till det” utan man tänker 

sannolikt snarare ”där tog det dåliga samvetet över och sanningen slank fram” eller något 

motsvarande. Den del folk förmodligen inte ser är att det är en extern tortyr som lett till en 

internaliserad tortyr. Som vi sett ovan är människor ofta obenägna att tänka ”det erkännandet 

torterades säkert fram” men förmodligen villiga att tänka ”den personens samvete plågar den 

till att erkänna”. Erkännanden känns som att de är sanna, något som nämnts ovan, vilket jag 

tror kommer från den här typen av tankar. Internaliseringsprocesser är ett stort fält som inte 

utförligt kan täckas i denna uppsats. Trots det vill jag gå vidare med hur filosofen och 

historikern Michel Foucault kan hjälpa oss att förstå den här tanken.  

 

I Övervakning och straff går Foucault i dialog med den engelske utilitaristiske filosofen 

Jeremy Benthams Panopticon. Panopticon är ett fängelse, en rund byggnad med ett vakttorn i 

mitten. Cellerna är placerade runt tornet och har två fönster, ett bort från tornet som släpper in 

ljus och ett mot tornet så att väktarna alltid kan se in.80 För Foucault är detta den främsta av 

maktmekanismer. Fången är konstant medveten om att den kan vara iakttagen, övervakningen 

blir så permanent och makten så fullkomlig att den inte ens behöver utövas.81  Ska vi förstå 

hur Reik menar att vi fått ett behov av att erkänna måste vi kanske tänka oss att mindre 

sekulariserade samhällen levde i religiösa Panopticons. När man på 1700-talet begick ett brott 

fanns det alltid någon som såg det, nämligen Gud. Likt hur Panopticon var tänkt att utöva sin 

makt genom att man alltid blev sedd borde även religionen ha utövat en makt över 

människorna. Kanske har den makten internaliserats och levt kvar även i det sekulariserade 

samhället, eller så är det känslan av att man alltid är sedd som aldrig försvann. I del ett av 

Sexualitetens historia säger Foucault: ”Sedan medeltiden följer tortyren bekännelsen som en 

skugga, stöder den när den sviktar: ett dystert tvillingpar. Både den skyddslösaste ömhet och 

de blodigaste av makter har behov av bekännelse. Människan i Västerlandet har blivit ett 

bekännelsedjur.” 82 Just detta tror jag är vad Reik menar, men tortyren försvann och kvar 

fanns bara behovet av erkännandet. Foucaults mest djupgående analys av bekännelsen går att 

finna i Att styra de levande.83 Där får vi en blick in i hur Foucault skulle svara på varför 

erkännanden är så övertygande. Akten att erkänna är att flytta sina synder från sitt eget hjärta 

till språket, något han noterar är svårt att göra.84 Foucault menar här att den sanningsregim det 

 
80 Foucault, Michel, Övervakning och straff: fängelsets födelse, Femte översedda och ombrutna upplagan, Arkiv förlag, 
Lund, 2017 s. 252. 
81 Foucault 2017 s. 254. 
82 Foucault 2002 s. 77. (min betoning) 
83 Foucault, Michel, Att styra de levande: Collège de France 1979-1980, Tankekraft Förlag, Hägersten, 2019. 
84 Foucault 2019 s. 269-270. 
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kristna samhället skapat premierar själva sanningsakten som viktigare för att skapa sanning, 

över aktens innehåll.85 Akten av att erkänna är då ett skapande av sanning oavsett vad dess 

innehåll är, vilket då kan tolkas som att det kristna samhället gjort att erkännanden idag alltid 

ska tolkas som sanna. 

 

I samband med detta kan vi också tänka på Karin Boyes Kallocain. Där får vi möta Leo Kall 

som uppfunnit ett serum vilket får vem som helst att erkänna sina djupaste hemligheter. 

Redan i ett tidigt skede av boken framkommer det att serumet gör detta genom att på något 

sätt ta bort rädsla och skam, likt hur alkohol gör.86 Om människan är ett bekännelsedjur 

kanske den enda anledningen till att vi inte alltid erkänner är just skam och rädsla. Genom 

denna uppsats har jag behandlat erkännandet som om det vore något märkligt, men kanske är 

det tvärt om förnekandet som är avvikelsen. Till viss del tror jag att det var vad Boye försökte 

visa i Kallocain.  

 

Huruvida det är externa bestraffningar som vi har internaliserat eller om det redan från början 

fanns en vilja att rentvå oss är kanske omöjligt att veta, men kanske är det också egentligen 

oviktigt. Varför vi har behovet spelar kanske mindre roll än det faktum att vi har behovet. Om 

vi tar det för sant att skuldkänslor finns inom oss, och att det därmed finns ett genuint behov 

av att rentvå oss, så är det rimligt att diskutera hur dessa känslor kommer till uttryck och hur 

man faktiskt rentvår sig. Ett sådant fokus går att finna i Erik Berggrens bok, vilken delar titel 

med forskningsöversikten ovan, The Psychology of Confession.87 Berggren sätter den 

religiösa bekännelsen i relation till det psykoterapeutiska erkännandet och väljer därför att 

använda Freud och hans meningsfränder för att förstå bekännelsen.88 Detta perspektiv ger oss 

möjlighet att förstå bekännandets och erkännandets förmåga att rentvå, vilket är något centralt 

i det religiösa och terapeutiska sammanhanget. Här skapas en spänning mellan fälten, och 

som vi nämnt ovan har vi faktiskt att göra med tre fält: det religiösa, det terapeutiska och det 

juridiska. Frågan måste då ställas om njutningen av att slippa skuldkänslor, känslan av att 

rentvå sig, faktiskt spiller över in i det juridiska fältet trots att erkännandet där faktiskt ger 

negativa konsekvenser för personen. Bedjandet om att bli renad är central i hur Brooks förstår 

akten att erkänna: 

 

 
85 Foucault 2019 s. 95. 
86 Boye, Karin, Kallocain, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 1983 s. 19. 
87 Berggren, Erik, The psychology of confession, Brill, Leiden, 1975. 
88 Berggren 1975 s. 67-87. 



 22 

Qui s'accuse s'excuse, says the French proverb: Self-accusation is a form of self excuse. As de Man 

suggests, the speech act of confession is double. In the terms of J. L. Austin's famous distinction, there is 

a constative aspect—the fault to which one confesses—and a performative aspect, precisely the elusive 

and troubling action of the statement "I confess." When one says, "Bless me, Father, for I have sinned," 

the constative meaning is "I have sinned," while the performative meaning is "Absolve me of my sin." 

The confessional performance of guilt always has this double aspect. Because it does, it opens the 

possibility that the performative aspect will produce the constative, as the sin needed to permit the act of 

confession.89  

 

2.2.3 Erkännandet som genre 
Spänningen mellan erkännandets tre olika fält är för omfattande för att utreda i denna uppsats. 

Emellertid är det fruktbart att i detta skede ägna några ord åt att visa hur en sådan spänning 

kan förstås genom att fokusera på genrers utveckling. Carolyn Miller menar i sin text ”Genre 

Innovation: Evolution, Emergence, or Something Else?” att vi huvudsakligen använt två 

tankar för att förklara hur genrer förändras. Antingen genom evolution eller genom en plötslig 

uppkomst (emergence).90 Om man ser en genres uppkomst som evolution tvingas kulturell 

utveckling att förstås genom språket för biologisk utveckling. För att behandlas som evolution 

måste genrer vara något så när stabila, de måste faktiskt vara något här och nu men sakta 

måste de förändras till något annat. Ser vi på genrer på detta sätt är det naturligt att fråga sig 

vilka mekanismer som ligger bakom de förändringarna som sker – vad är det som avgör vilka 

innovationer som överlever (i stil med survival of the fittest).91 Evolution som metafor 

framkallar tankar om små förändringar men också likheter, det framkallar tankar om 

anpassning.92  

 

Om Reiks psykoanalytiska förklaring tas för sanning går det kanske att förstå erkännandets 

genre som renandets genre. I det religiösa erkännandet renar du dig inför gud, i det juridiska 

erkännandet renar du dig inför ditt samhälle och i det psykoterapeutiska erkännandet renar du 

dig inför dig själv. Här bli evolutionsmetaforen hjälpsam för att förstå varför just dessa 

fenomen liknar varandra, men också utvecklas åt olika håll och över tid börjar se olika ut.  

 

 
89 Brooks, Peter, ”Storytelling without fear”, ur Brooks, P., & Gewirtz, P. (Eds.). Law's Stories: Narrative and Rhetoric in the Law. 
Yale University Press, (1996) s. 123. 
90 Miller Carolyn R. “Genre Innovation: Evolution, Emergence, or Something Else?” The Journal of Media Innovations 3.2 
2016 s. 5. 
91 Miller 2016 s. 7-8. 
92 Miller 2016 s. 11-15. 
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Som Foucault poängterar så är bekännelsen ett yttrande som alltid sker inom ett visst sorts 

maktförhållande. Bekännelsen sker alltid inför någon med en högre maktposition, och som då 

på ett eller annat sätt tvingar fram bekännelsen, den sker inför den som ska ”döma, straffa, 

förlåta, försona”.93 Likt Reik är Foucault övertygad om att bekännelsens diskursiva 

maktstruktur inte kan komma uppifrån, från mästarens suveräna vilja, utan den måste tvingas 

fram underifrån, eller kanske till och med inifrån. Foucault kallar detta för bekännandets 

ritual, men tillsammans kan de tre olika fältens ritualer kallas för bekännandets genre. Den 

kanske mest centrala aspekten av bekännandets genre är för Foucault att den på inget sätt är 

naturlig. Den är framtvingad av ett nät av maktstrukturer. Om bekännelsen inte kommer 

spontant, eller ur en inre drift, så kommer den på diverse olika sätt att tvingas fram. 

Emellertid är bekännelsekravet idag så djupt rotat i oss att vi inte längre känner det som 

resultatet av en yttre makt, utan vi känner det som vår egen genuina önskan.94 Med detta 

perspektiv uppstår en ny tolkning av Kallocain, nämligen att serumet inte viktigt just för att 

visa hur lite som krävs för att man ska erkänna sina synder. Det som är viktigt att notera är då 

istället att serumet inte tas frivilligt, utan tvingas på personer av personer med högre 

maktposition. Det finns i boken en grupp frivilliga som testar serumet, men slutmålet är att 

skapa ett sätt att tvinga personer att mot deras vilja erkänna. 

 

När vi nu har en bild av hur erkännanden kan förstås som en genre kan vi gå vidare mot law 

and literature.  

 

2.2.4 Law and literature 
För Mossberg går vägen mellan juridiken och retoriken genom law and literature-rörelsen.95 

Mossberg karakteriserar denna rörelse som en postmodern rättsvetenskaplig rörelse med sina 

rötter i USA som mer specifikt grundar sig i James Boyd Whites tankar.96 Law and literature 

började som en rörelse med fokus på law IN literature. En grupp forskare valde att studera 

vad rättvisa är genom att se till litterära klassiker och filosofera genom dem.97 Parallellt med 

law in literature kom även ett fokus på law AS literature.98 Denna systerrörelse fokuserade på 

att analysera juridiskt material med verktyg som tidigare använts för att analysera litterärt 

material. Hur exakt denna rörelse kan bidra till det rättsvetenskapliga läget är såklart 

 
93 Foucault 2002 s. 79. 
94 Foucault 2002 s. 75-79. 
95 Mossberg 2020 s. 122. 
96 Mossberg 2020 s. 122. 
97 Mossberg 2020 s. 123. 
98 Mossberg 2020 s. 123. 
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omdebatterat, men Mossberg väljer att se det som ett sätt att bryta den rättspositivistiska 

traditionen och introducera en plats för empati, inte minst för att motverka att juriststudenter 

blir dogmatiska robotar.99 Vidare argumenterar Mossberg för att White (som får representera 

nästan hela law and literature-rörelsen) starkt opponerar sig mot vissa av rättsvetenskapens 

grunder. Detta visar sig inte minst då White väljer att se juridiken som en gren av retoriken, 

och inte som ett regelsystem, vilket är hur jurister vanligen ser det.100 (En syn vi kommer 

återkomma till när koherens diskuteras) Denna förskjutning framstår som perelmansk och 

visar att det är legitimt att behandla rätten som en retorisk process, vilket är vad min studie 

syftar till att göra. Mossberg markerar att detta inte får leda till tanken att rätten är subjektiv 

och godtycklig.101  

Utöver detta lyfts några specifika texter om just erkännanden i litteratur. Den första texten 

som måste nämnas är Reyyan Bals ”Raskolnikov’s Desire for Confession and Punishment.”102 

Bal utgår från Hans Gross beskrivning av erkännanden som ”ett väldigt extraordinärt 

psykologiskt problem”.103 För att börja förstå varför Raskolnikov, huvudkaraktären i 

Dostojevskijs Brott och straff, erkänner pekar Bal på det faktum att han tror sig vara en 

supermänniska med rätt att gå över lagen, något som visar sig inkorrekt så fort mordet har 

begåtts.104 Vidare pekar Bal även på Raskolnikovs dialog om juridiska teorier med 

Razumihin. I den dialogen kritiserar Razumihin Raskolnikov för att missförstå den mänskliga 

naturen, något som visar sig vara korrekt när Raskolnikov senare drabbas av ett enormt dåligt 

samvete. Raskolnikovs position som en supermänniska försvinner så fort mordet är begått. 

Det är inte bara för honom att leva vidare, när mordet är gjort måste han föralltid förhålla sig 

till det. Han måste ägna energi och styrka åt rädslan för att bli påkommen och risken att råka 

säga något som kan göra honom mer misstänkt. Trots att han fysiskt är fri är han psykiskt 

fångad i ett mentalt fängelse.105 Raskolnikovs dåliga samvete är inget han själv är medveten 

om, utan det tar form i hans drömmar och i hans kroppsliga lidande.106 Raskolnikovs dialog 

med Sonia är central för att förstå hans erkännande. Bal menar att både Sonia och 

Svidrigailov är syndare likt Raskolnikov men att dessa har anledningar att inte drabbas av 

 
99 Mossberg 2020 s. 124. 
100 Mossberg 2020 s. 128. 
101 Mossberg 2020 s. 135. 
102 Bal, Reyyan, “Raskolnikov’s Desire for Confession and Punishment”, Journal of the Faculty of Arts and Social Sciences 
No. 2 2009 . 
103 Gross, Hans, Criminal Psychology; a manual for judges, practitioners, and students, Project Gutenberg Literary Archive 
Foundation, 1911 s. 31.(min översättning) 
104 Bal 2009 s. 84-85. 
105 Bal 2009 s. 86-87. 
106 Bal 2009 s. 88-89. 
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samma dåliga samveten. Sonia kan legitimera sina handlingar med att hon försörjer sin familj 

med de pengar hon får tag på. Svidrigailov däremot är helt enkelt en amoralisk person.107 

Emellertid leder Sonia Raskolnikov mot ett behov av erkännande genom den spirituella 

diskussion de för. Synd ska i en religiös kontext följas av ett fall och lidande, vilket sedan 

följs av en pånyttfödelse.108 När Raskolnikov väl förs till fängelset har han erkänt spirituellt 

för Sonia, socialt för polisen, men inte psykologiskt för sig själv. I fängelset klagar han 

fortfarande över att han var så svag att han erkände och kallar händelsen för ett misstag.109 

Dostojevskij visar på så vis liknande tankar som Reik kom att skriva om senare. 

Nästa text jag vill diskutera är Sergei Hackels ”Raskolnikov Through The Looking-Glass: 

Dostoevsky And Camus’s L'etranger.”110 Hackel uppmärksammar i sin text ett antal likheter 

mellan Camus Främlingen och Brott och straff. Båda böckerna har en ensam huvudkaraktär, 

en mor som dör utan att huvudpersonen sörjer, en flickvän som inte överger den skyldige.111  

Emellertid är en viktig skillnad mellan verken just hur huvudkaraktären förhåller sig till sitt 

brott. Som ovan diskuterats är Raskolnikov väldigt präglad av ett dåligt samvete. Detta gäller 

inte för Camus karaktär Meursault. Han söker inte inom sitt hjärta, anser sig begått ett brott 

men ingen synd, han ser inte sig själv som en mördare.112 Meursault ångrar inte sitt brott, då 

det skulle innebära att han ansåg att en annan handling, med andra konsekvenser, vore bättre. 

Emellertid tar han inte ställning till det. Han kan förstås som en hedonist som inte är lojal mot 

något annat än sin njutning.113 Detta är den stora skillnaden på Raskolnikov och Meursault. 

Raskolnikov är besatt av sina ambitioner medan Meursault helt saknar ambitioner. Den ena 

sätter sig över samhället medan den andra ställer sig utanför det.114 För att förstå Meursaults 

erkännande tror jag att man måste se till omständigheterna kring mordet. Som Hackel 

poängterar så har han ingen anledning att mörda, han får pistolen av en slump, det är varmt 

och han skjuter. Det är inte han som begår handlingarna, bara hans kropp.115 Slumpen och 

hans inställning efter gör att han aldrig anser sig gjort något fel, ett brott ja, men inget fel. Han 

har ingen anledning att förneka och kanske är det tillräckligt för att erkänna. 

 

 
107 Bal 2009 s. 92. 
108 Bal 2009 s. 93. 
109 Bal 2009 s. 96. 
110 Hackel, S, “Raskolnikov through the Looking-Glass: Dostoevsky and Camus's "L'Etranger"”, Contemporary Literature, vol. 9, no. 
2, s. 189–209 1968. 
111 Hackel 1968 s. 190. 
112 Hackel 1968 s. 192. 
113 Hackel 1968 s. 193. 
114 Hackel 1968 s. 194-195. 
115 Hackel 1968 s. 196. 
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Genom skrivandet av denna uppsats har jag slagits med tanken på ett moraliskt neutralt 

erkännande, kan ett erkännande någonsin existera utan en grund av att det görs av en 

anledning. För att göra det enklare för mig själv kan jag pressa bort den frågan och utgå från 

att erkännanden alltid bottnar i en moral, oavsett vilken den är. Emellertid är det viktigt att 

notera att Camus gör detta betydligt svårare genom Mersaults oklara uppsåt. Som jag förstår 

Mersault så är han moraliskt neutral, likgiltig till händelser och bedömer inte saker utifrån 

gott och ont. Detta går att se redan i bokens första två meningar: ”I dag dog mamma. Eller var 

det igår; jag vet inte.” Genom hans rättegång åberopas Mersaults likgiltighet som ett bevis för 

att han är ond. Åklagaren gör en ”analys av denna brottsliga själ”116 och pekar på hur 

känslokall Mersault är när han badar dagen efter begravningen av hans mor. Emellertid är det 

inte säkert att likgiltigheten ska tolkas som ond, inom Camus absurda förståelse av världen 

verkar det i mina ögon finnas utrymme för just en moralisk neutralitet. I ett annat av Camus 

verk, Fallet, får vi en annan blick in i erkännandet. Huvudkaraktären säger följande: ”Det är 

just när de påstår sig komma med bekännelser, som man måste misstro dem, för då är de i 

färd med att sminka upp liket.”117 Camus sätt att förhålla sig till erkännanden är alltså 

stundvis cynisk, likt den Aristoteles hade, men stundvis också moraliskt neutral.  

 

Innan fokuset på skönlitteratur släpps finns det ytterligare ett verk som är angeläget att göra 

en mindre analys av. För att förstå traumat av att vara en rättegång, som visades i uppsatsens 

inledande historia vill jag åberopa Kafkas Processen.  

 

En av de mest slående detaljerna i Processen är just huvudkaraktären Josef Ks totala 

oförståelse inför vad han egentligen är åtalad för. När han begärs häktad frågar han varför och 

får endast bortviftande svar.118 När han ber om att få prata med den som är ansvarig får han 

till svar att han endast kan tala med den ansvarige när denne behagar.119 När han väl får prata 

med inspektören får han veta att inspektören inte vet något om hans fall.120 Med samma 

osäkerhet och ångest besöker Josef K de unkna lokalerna på domstolskanslierna. Där finner vi 

en lång korridor, inga fönster och undergivna besökare.121 Under sitt besök där finner Josef K 

sig initialt rakryggad, men bristen på luft och den tryckta atmosfären får honom att svimma 

 
116 Camus, Albert, Främlingen, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 1989 s. 122. 
117 Camus, Albert, Fallet, Bonnier, Stockholm, 1957 s. 123. 
118 Kafka, Franz, Processen, [Ny utg.], Novapress, Lund, 2012 s. 13. 
119 Kafka 2012 s. 15. 
120 Kafka 2012 s. 21. 
121 Kafka 2012 s. 105. 
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och det krävs då två personer för att hålla honom upprätt, något han skäms över.122 Historien 

slutar med att två herrar hämtar Josef K och för bort honom ur staden.123 Herrarna avrättar 

honom medan han frågar sig vart domaren han aldrig sett fanns, och vart domstolen han aldrig 

nådde fanns.124   

 

Efter att ha bevittnat ett antal rättegångar är det svårt att inte känna igen sig i Josef Ks 

förvirring. Kvinnan från inledningen av denna uppsats, som aldrig skulle göra om något hon 

inte mindes att hon hade gjort, verkade vara förvirrad på samma sätt. När jag gjorde 

deltagande observationer för att förstå rättegångar var det just detta jag såg hos många 

åtalade, förvirring och ångest. Ett sätt att läsa Kafkas Processen är alltså att ta den ganska 

bokstavligt, att anta att dessa känslor kan befinna sig hos vem som helst som står åtalad. Den 

långa korridoren, bristen på luft, känslan av att svimma är alla sätt att visa Josef Ks ångest. 

Det är en ångest vi inte får glömma när vi frågar oss varför personer erkänner. 

 

2.2.5 H.P. Graver om rättsretorik och koherens  
Det juridiska argumentet och den juridiska historien/vittnesmålet är oskiljbara. Människan har 

en önskan efter historier som är koherenta, menar den norske rättsprofessorn Graver, och 

detta är en av hans huvudpoänger när han skapar en grund för att förstå den juridiska 

argumentationen.125 För att vidare förstå varför koherensen är så viktig vänder sig Graver 

huvudsakligen till konceptet kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är den psykologiska 

mekanism som uppstår när en människa försöker lära sig något som motsäger något den 

tidigare har lärt sig.126 Ett exempel kan vara en människa som lärt sig att mjölk är sött, den har 

bara druckit sötad mjölk och chokladmjölk, om denna person blir serverad en saltad mjölk så 

kommer människan uppleva denna mjölk som absurd, konstig och fel. Det har då uppstått en 

kognitiv dissonans i personen. Emellertid tar Graver detta koncept längre för att förstå den 

juridiska argumentationen. Ett vanligt bevis i en rättegång är ett vittnesmål, vilket innebär att 

vittnesmålet behöver en viss övertygande kraft. Om personen i sitt vittnesmål lämnar 

motstridiga uppgifter uppstår kognitiv dissonans, och då försvinner delar av bevisets 

övertygande kraft. ”Okej så du var på bio vid Hötorget 20:00 och sen gick du hem till din vän 

i Luleå 20:15”. När ett vittnesmål inte är koherent är det inte trovärdigt.  

 
122 Kafka 2012 s. 116. 
123 Kafka 2012 s. 320-324. 
124 Kafka 2012 s. 326-327. 
125 Graver, Hans Petter, Rett, retorikk og juridisk argumentasjon: keiserens garderobe og andre essays, Universitetsforlaget, 
Oslo, 2010 s. 27-28, 38. 
126 Graver 2010 s. 38. 
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Vidare måste vi som retoriker ha viss insyn i vilka verktyg jurister använder för att 

bevisvärdera innan vi kan applicera våra verktyg. För Graver verkar koherensteori vara ett av 

de viktigaste verktygen. Koherensteori är ett sätt att se huruvida någonting hänger samman 

och därför kan vara sant överhuvudtaget. En historia som innehåller motsägelser kan inte tas 

för sann.127 Denna teori är central för att förstå Graver och hur han kan användas. Människan 

har en strävan efter koherenta historier, det innebär att den övertygande styrkan i det juridiska 

argumentet är den sammanhängande historien och historien är därför argumentet. Det 

viktigaste verktyg vi som retoriker har är då vår narrativanalys. Viktigt här att notera är att det 

förmodligen finns lika många sätt att bevisvärdera som det finns jurister. Jag vill alltså på 

inget sätt göra anspråk på att jag, eller Graver, kan visa hur det alltid fungerar. Det jag vill 

göra är att se hur vi kan använda Gravers tankar som ett retorikteoretiskt verktyg för att förstå 

rättegångar. 

 

Hur ser då den koherensteori som Graver tror på ut? Graver ställer upp en checklista för vad 

han kallar ”bedømmelsen av koherens til en teori om sakens bevistema”. Jag tolkar här ordet 

teori som den slutsats en part når efter att den presenterat sina bevis. 

 

1. Innehåller slutsatsen logiska motsättningar? 

2. Har något antagits som strider mot sannolikhetsteorin? 

3. Har slutsatsen stöd i bevis? 

4. Förklarar slutsatsen mesta möjliga av bevisen? 

5. Förklarar slutsatsen flera oberoende ting? 

6. Står och faller slutsatsen med ett enda påstående eller finns det flera som stöttar 

varandra? 

7. Kan de antaganden som görs för att nå slutsatsen användas för att förklara något annat 

eller måste slutsatsen bortförklara saker som annars vore inkoherenta? 

8. Används liknande förklaringsmodeller för liknande ting? 

9. Har slutsatsen jämförts med andra förklaringar?128 

 

Graver betonar tidigt i sin bok att han är intresserad av att behandla juridisk argumentation 

genom psykologiska/mentala processer. Han betonar även värdet av retorisk analys för 

 
127 Graver 2010 s. 192-207. 
128 Graver 2010 s. 202. 
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juristers faktiska arbete.129 Graver plockar upp en kritik från Jörgen Dalberg-Larsen, vilken är 

att teoretiker inom juridik har en tendens att inte dra lärdomar från andra fält än det egna. 

Forskning på mentala processer har gjort stora framsteg de senaste åren vilket Graver här vill 

visa att jurister måste ta hänsyn till.130 Även i tidigare publikationer som Juridisk 

overtalseskunt betonar Graver att han plockar upp verktyget koherens just från psykologin.131  

 

Emellertid bör man förhålla sig skeptiskt till huruvida det verkligen är från psykologin Graver 

plockar upp koherenstanken. Som uppsatsen återkommer till ett flertal gånger är koherens en 

relativt vanlig del av den juridiska diskussionen. Ett exempel på det är Aleksander Peczeniks 

text Juridikens allmänna läror.132 Peczenik yttrar i den texten ett missnöje med att rättslära 

ofta tvingas följa akademiska trender som habermasism och foucaultism.133 För att åtgärda det 

problemet är ett av Peczeniks förslag just att fokusera på koherentism. ”Ett erkänt 

rättsdogmatiskt mål är att framställa rättsordningen som ett koherent nätverk av huvudregler 

och undantag.”134 Vidare säger han även: 

 

Att koherens kan vara rättsdogmatikens poäng är föga överraskande. Vissa filosofer hävdar att koherens 

är poängen med all kunskap. I kunskapsteorin finns det egentligen endast tre renodlade möjligheter: 

fundamentism, koherentism och skepticism. De etiska fundamentisterna anser att all giltig moral ytterst 

baserar sig på vissa fundamentala omdömen som stöder andra omdömen men själva inte kan stödjas av 

andra omdömen. Alla icke-fundamentala etiska satser måste på något vis härledas från de fundamentala 

för att själva vara välgrundade. De etiska koherentisterna gör gällande att det inte finns 

några fundamentala och säkra omdömen. Den teori som förespråkas i förevarande framställning bygger 

på koherentism.135  

 

Peczenik menar att ett sätt vi kan förstå hela vårt rättssystem, är som ett nät av olika 

påståenden som måste fungera jämte varandra. För att lagen ska kunna fungera måste den 

bygga på en intern koherens, inte på någon akademisk trend. Peczenik förstår koherens som 

följer: ” (1) logisk motsägelsefrihet, (2) omfattande räckvidd och (3) stöd från andra 

komponenter i systemet.”136 Vi kan jämföra den listan med den som Graver gav oss. Båda 

 
129 Graver 2010 s. 18. 
130 Graver 2010 s. 26. 
131 Graver, Hans Petter, Juridisk overtalelsekunst, Fakbokforlaget, Bergen, 2008 s. 29.  
132 Peczenik, Aleksander, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT 2005, s. 249-272. 
133 Peczenik 2005 s. 256. 
134 Peczenik 2005 s. 249. 
135 Peczenik 2005 s. 261. 
136 Peczenik 2005 s. 261. 
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innehåller ett fokus på att inte motsäga sig själv samt att olika delar ska stödja varandra inom 

systemet. När vi däremot vill legitimera ett abstrakt lagsystem betonar Peczenik räckvidden 

av systemet, medan Graver som fokuserar på bevisvärdering lättare kan fokusera på 

alternativa förklaringar, något som vore omfattande om det skulle innebära ett helt nytt 

lagsystem men som inte är lika problematiskt om det endast handlar om vad som hänt i ett 

fall. 

 

Även Petri Mäntysaari lyfter fram koherens i sin text ”Auditorier och Retorik.”137 Mäntysaari 

lyfter koherens under kapitlet ”Särskilda retoriska tekniker”.138 Konceptet förklaras då som 

följer, med hänvisning till Peczeniks artikel som nämnts ovan: ”Koherentism hör till 

rättsordningens allmänna principer eller «rättsdogmatikens filosofiska ståndpunkter» och kan 

således legitimera valet av de andra retoriska verktygen. Man kan också säga att det är lättare 

för juristen att få auditoriet att acceptera ett tolkningsförslag som känns bekant.”139 Här sätts 

koherens alltså i relation till praxis. En tolkning som gjorts tidigare kan göras igen och skapa 

en koherens i rättssystemet.  

 

Det behövs dock uppmärksammas att sammanhängande narrativ kan behöva kritiseras. 

Peczenik skrev: ”Låt mig säga med en gång att invändningen är helt riktig i det att ingen 

koherensteori kan garantera att det koherenta nödvändigt är sant […] Men om vi över huvud 

taget vet något är chansen att en åsikt är sann större ju koherentare den hänger ihop med 

resten av åsiktssystemet.”140 Det finns något övertygande i att en historia fungerar, att 

tidslinjen är tydlig och inte innehåller några motsättningar. Emellertid är verkligheten kaotisk. 

Verkligheten är inte snyggt strukturerad som en dramaturgiskt orkestrerad berättelse. Det gör 

att jag personligen reagerar med ganska mycket tveksamhet när jag hör hur viktig koherens är 

för att övertyga. Det gör det naturligt att fråga om ett koherent erkännande, eller vittnesmål, 

inte snarare tyder på att det är en efterhandskonstruktion. Just detta problem noterar Peter 

Brooks i sin läsning av Rousseaus bekännelser. Erkännandets relation till sanningen är inte 

självklar. Om ett erkännande är framtvingat kan man fråga sig om erkännandet inte bara 

manipulerats fram, om erkännandet däremot är helt frivilligt torde man fråga sig varför den 

som erkänner frivilligt skulle tala sanning när det inte gynnar personen.141 

 
137 Mäntysaari, Petri, ”Auditorier och retorik”. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 128(1), 3-42. 2016.  
138 Mäntysaari 2016 s. 20. 
139 Mäntysaari 2016 s. 30. 
140 Peczenik 2005 s. 262. 
141 Brooks 1996 s. 122. 
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Ett narrativ där allt logiskt hänger ihop kan ses som ett tecken på att historien är en förenkling 

av en kaotisk verklighet, förenklingar som tappar så mycket detaljer att de knappt kan 

beskrivas som sanna. Med detta sagt vill jag på inget sätt påstå att ett erkännande som inte 

hänger ihop är mer sant, men det finns anledningar att fråga sig om koherens verkligen är ett 

bra mått för att avgöra om något stämmer. Hur kan något så förenklat som ett erkännande då 

vara så övertygande? Kan det verkligen ses som logiskt att bli övertygad av en förenkling? 

Det får mig att tro att det inte fullt är logos som övertygar i erkännandens fall. I alla fall den 

sortens logos som övertygar det universella auditoriet. Men en svensk rättegång sker inte inför 

ett universellt auditorium, utan ett specifikt auditorium. Det som ses som korrekta slutsatser 

kanske bara är kulturella överenskommelser. Med detta sagt vill jag inte påstå att jurister 

skulle påstå att allt som hänger ihop är sant. Anledningen att detta lyfts är för att det verkar 

vara ett fruktbart verktyg för att förstå en viss del av varför en domare blir övertygad. Som 

retoriker är jag skeptisk till hur långt verktyget koherens kan nå. Det kan förstås som en 

fortsättning av tanken att det endast är logos som är ett aktivt medel för övertygande i 

rättegången. Emellertid kommer analysen bruka detta verktyg jämte andra vanliga retoriska 

verktyg. 

 

2.2.6 Sammanfattning 
Det första som måste sägas om vad den tidigare forskningen visat är att hur ett trovärdigt 

erkännande ser ut är oklart. Det verkar hos gemene man finnas en överväldigande övertygelse 

om att erkännanden är sanna, även när detta inte stämmer.142 Erkännandet har tre relevanta 

sammanhang, vilkas gränser jämte varandra inte är helt tydliga: religion, juridik och 

psykoterapi. Dessa tre sammanhang återkopplas till senare i uppsatsen för att förstå vilken 

talakt det är att erkänna. Emellertid går det att anta att gemene man inte kommer att reflektera 

över huruvida ett erkännande syftar till att rena sin själ inför Gud eller om ett erkännande 

syftar till att vinna någon juridisk poäng. Självklart går det att finna exempel på erkännanden 

som framstår som mer eller mindre genuina vilket jag absolut tror går att genomskåda, 

emellertid är min poäng att gränsen mellan sammanhangen man erkänner inom, och syftet 

med erkännanden, är så pass otydlig att den ofta kan tänkas vara svår att se. Den 

psykoanalytiska förklaringen Reik ger till erkännandet är att vi internaliserat bestraffning till 

den nivån att om vi inte blir bestraffade så kommer vi lida av intensiva skuldkänslor. Ett 

 
142 Kassin & Gudjonsson 2004 s. 56. 
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erkännande går då inte emot våra egenintressen, även om vi får ett långt fängelsestraff, utan 

tvärt om behöver vi straffet och vi behöver erkänna för att må bra. Berggrens analys 

återspeglar detta resonemang i det religiösa bekännandet, hur vi behöver vår bestraffning för 

att stärka vår relation till Gud. Frågan som då naturligt ställs är om det fungerar likadant även 

i juridiska sammanhang, även om man då snarare vill rena sin relation till sitt samhälle eller 

dylikt. Huruvida rättsprocessen har något intresse av att rena människor går att ifrågasätta 

men det är ett perspektiv som kan läggas fram när man försöker förstå erkännanden. Jag gillar 

denna freudianska förklaringsmodell och återkommer till den genom uppsatsen. Emellertid är 

det viktigt att notera att den bygger på en tämligen optimistisk människobild. En cynisk, 

misantropisk eller svartsynt person skulle (tror jag) inte acceptera att människan går emot sitt 

eget intresse för att lätta sitt samvete. Huruvida alla människors samvete fungerar så är inte 

heller helt klart, speciellt inte i vårt starkt sekulariserade och individualiserade samhälle idag. 

Om man vill argumentera för att vår sekularisering och individualisering gör modellen 

orimlig så uppstår ett annat problem, nämligen det som Gudjonsson påpekar. Man kan 

förskjuta tanken om att rena sig inför Gud till att man renar sig inför sitt samhälle. Då är 

sekulariseringen inte lika relevant. Alltså behöver vår hypotetiska cyniker bevisa att vi är 

tillräckligt egoistiska/individualistiska för att inte ha någon önskan att rena oss inför våra 

medmänniskor, eller i alla fall inte en tillräckligt stark önskan för att vi ska vara villiga att ta 

vårt straff. Det är inte omöjligt men jag finner det osannolikt. Här kan det också vara viktigt 

att ägna några tankar åt den symboliska hierarki som råder i rättssalen. Foucault använder ett 

maktperspektiv när han diskuterar bekännelsen och visar att du alltid bekänner inför någon 

med högre status är du själv. Det behöver inte vara din ömma moder du renar dig inför, när du 

står i rättssalen står du framför nämndemän, vilka är politiska symboler, och domare, vilka är 

en symbol för vårt rättssamhälle. Att ignorera dessas symboliska värde i vårt rättssamhälle 

vore att missa en viktig del av pusslet.  

 

Genomgången av tidigare forskning gick även in på en del av den forskning som gjorts om 

juridisk retorik, mer specifikt den som gjorts av Graver. Här etablerades begreppet koherens 

vilket kommer ha bäring på hur denna uppsats utformas. För att övertyga en jurist är det enligt 

Graver viktigt att historien du berättar hänger ihop. Om din berättelse innehåller detaljer som 

direkt motsäger varandra så faller historiens trovärdighet och övertygande kraft.  
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Den, som i förhållande till skulden uppfostras av 
ångesten, han skall därför först få vila i 

försoningen.143 
Sören Kierkegaard 

 

Del 3 
3.1 Teori 
När vi etablerat vad som sagts om erkännanden så behövs ett teoretiskt ramverk för att föra 

studien framåt. Som redan nämnts i inledningen och frågeställningen kommer det teoretiska 

ramverket fokusera på talaktsteori. Emellertid torde några meningar sägas om varför 

talaktsteori är fruktbart för denna uppsats. 

 

När yttranden studeras ligger talaktsteori nära till hands. Erkännanden är yttranden som gör 

saker vilket gör att talaktsteori förmodligen kommer vara det första de flesta tänker på för att 

studera detta. Dessutom kommer vi nedan se att det finns goda möjligheter att fokusera på de 

olika krafter som yttranden kan ha, vilket är vad denna studie syftar till att undersöka. I slutet 

av detta kapitel så kommer det framgå att det inte riktigt går att nå de svar jag söker endast 

med hjälp av talaktsteori, utan teorin verkar behöva kompletteras med annat. Emellertid finner 

jag Austins klassiska föreläsningar fruktbara för att börja bygga ramverket.  

 

3.1.1 J. L. Austin 
År 1955 höll J.L. Austin tolv föreläsningar på Harvard. Dessa föreläsningar syftade till att 

åtgärda ett problem han hade identifierat inom filosofin, nämligen att många uttalanden hade 

analyserats som faktuella påståenden trots att de antingen var total nonsens eller syftade till att 

vara något helt annat än just påståenden.144 Dessa yttranden var inte påståenden, de var 

handlingar. Historien om hur Austin kom på dessa tankar finns berättad på många andra 

platser, och hur dessa tankar kommer från Wittgenstein och kom att leda till 

vardagsspråkfilosofin, finns det bättre tänkare än mig som kan förklara.145 Emellertid är det 

inte helt självklart varför denna teoretiska tradition är lämplig att använda. I detta kapitel görs 

 
143 Kierkegaard, Søren, Skrifter i urval, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1954-1957 s. 97.  
144 Austin, John Langshaw, How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard University in 
1955, 2. ed., Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975 s. 3.  
145 Se till exempel: Forguson, Lynd. "Oxford and the "Epidemic" of Ordinary Language Philosophy." The Monist 84, no. 3: 325-45. 
2001. 
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därför en egen läsning av Austins tankar, för att kunna utveckla dessa både deskriptivt och när 

möjligt, innovativt.  

 

Redan i första föreläsningen börjar Austin utveckla sina tankar om det performativa. Detta 

gör han genom att notera att orden ”I do” under en vigsel inte bara verkar beskriva att man 

tager den andra, det verkar faktiskt vara så att själva orden är handlingen att taga sin partner. 

Likaså verkar orden som yttras under ett dop faktiskt döpa, vadslagningar och vissa löften 

verkar också vara handlingar.146 För att utveckla denna tanke går föreläsning två in på hur 

yttranden inte bara kan vara falska utan hur akten de utför kan misslyckas. Talakter kan 

misslyckas på två olika sätt, Austin kallar dessa för misfires och abuses.147 En misfire är en 

akt som på grund av omständigheterna inte lyckas, en person i publiken på ett bröllop kan inte 

säga ”I do” och helt plötsligt vara gift. Abuses däremot är när den som gör yttrandet inte 

faktiskt syftar till att göra handlingen. En person som lovar något men inte har någon 

ambition att faktiskt fullfölja sitt löfte har egentligen inte riktigt gjort talakten att lova.148 Det 

är viktigt att här notera att alla yttranden såklart är att utföra akten att påstå något. Det Austin 

här fokuserar på är alla yttranden som utför något bortom att bara påstå. 

 

I föreläsning tre är det lugnare med att etablera koncept och kapitlet fokuserar istället på att 

utveckla vilka omständigheter som krävs för att utföra en talakt. En central del är att det måste 

finnas en allmänt accepterad process med ett allmänt accepterat utfall för att man ska kunna 

utföra en talakt.149 Ett exempel han tar här är att säga orden ”jag skiljer mig från dig”. I vårt 

samhälle kan man säga orden och skapa en skilsmässa150, men det fanns en tid då det inte 

fanns någon tillåten process för skilsmässa, under den tiden kunde man alltså inte utföra 

talakten att skiljas. I föreläsning fyra går Austin in på tre olika sätt en person kan ha fel 

intention när den utför en talakt: känslor, tankar och intentioner. Jag kan förlåta någon utan att 

känna att den är förlåten, jag kan döma någon som skyldig utan att tänka att den är skyldig 

och jag kan lova något utan att ämna att göra det. Alla dessa talakter kan utföras, de blir inte 

void bara för att mitt inre inte är helt korrekt inställt. Emellertid är det något som är konstigt 

med dem, akten utförs men den är falsk.151 

 
146 Austin 1975 s. 3.  
147 Austin 1975 s. 16. 
148 Austin 1975 s. 15.  
149 Austin 1975 s. 26. 
150 Just skilsmässa är potentiellt ett tveksamt exempel här då konventionen för att skiljas kräver mer än bara ett yttrande. 
Emellertid är poängen här inte hur enkelt det är att skilja sig, utan just att det finns en konvention för det här och nu, men på 
andra platser och i andra tider fanns det inte någon konvention för det. 
151 Austin 1975 s. 40. 
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I föreläsning fem uppmärksammar Austin en sak han smugit in i sina tidigare exempel. Alla 

talakter han hittills talat om har varit verb i första person singular presens indikativ aktiv. 

Detta är viktigt för här vill Austin etablera en generaliserbar teori vilken kan utförligt lista alla 

perfomativer som finns, alla talakter som kan utföras med alla verb.152 Denna ambition 

kommer vi senare se är omöjlig och leder honom på villovägar en stund. För att kunna 

kartlägga alla performativer skapar Austin här ett test, testet går då ut på att se om ett yttrande 

kan göras om till ett verb i första person singular presens indikativ aktiv form, det vill säga 

om en domare säger ”skyldig” kan det göras om till ”härmed finner jag dig skyldig”? 153 Detta 

test får Austin direkt problem med, ett viktigt sådant problem är att den grammatiska formen 

kan användas i meningar som ”jag lovar aldrig något jag inte håller” vilket innehåller ”jag 

lovar” men trots det endast verkar vara ett påstående, ingen vidare handling.154  

 

Föreläsning sex fortsätter diskutera hur gränsen mellan performativer och konstantiver kan 

göras. Austin diskuterar här olika sätt att stärka den performativa aspekten av ett yttrande. 

Han nämner då sex saker som stärker ett permformativt yttrande: 

 

- Mood155 

- Ton, kadens och betoning 

- Adverb 

- Konnektiver  

- Komplement till yttrandet (så som att peka eller annat kroppsspråk) 

- Yttrandets omständigheter156  

 

Hur exakt Austin vill använda dessa verktyg är inte helt tydligt. Innan han börjar lista dem 

nämner han dessa som att de vore tidigare försök att skapa regler likt hans eget försök. Efter 

att han listat dessa verkar det däremot som att han övervägt att använda dessa verktyg i sin 

egen teori men känt att de är för vaga. Jag finner dessa verktyg spännande, inte minst då vi 

känner igen dem från retoriken. Att tala om ton och gester är ett sätt att inkludera actio i 

förståelsen av ett yttrande. Att fokusera på ett yttrandes omständigheter är det både Bitzer och 

 
152 Austin 1975 s. 56. 
153 Austin 1975 s. 62. 
154 Austin 1975 s. 64. 
155 Jag väljer här att inte översätta engelska mood då jag inte finner att något svenskt ord fångar vidden av vad ordet 
konnoterar. Ordet modus skulle möjligen kunna fungera som översättning. 
156 Austin 1975 s. 73-76. 
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Vatz ägnade sin debatt om den retoriska situationen åt. Dessa kopplingar görs dock inte i detta 

kapitel. I följande föreläsning utvecklar Austin tanken om explicita och primära 

performativer. Både i föreläsning sex och sju visar Austin hur yttrandet ”jag ber om ursäkt” är 

rent performativt medan yttrandet ”jag är ledsen” till viss del är performativt och till viss del 

deskriptivt.157 I föreläsning sju får vi även ett erkännande från Austin vilket jag personligen 

uppskattar, nämligen att något är konstigt med denna teori.158 Är inte att prata en handling? 

Är inte varje gång någon skriver eller säger något ett performativ? Är inte sökandet efter 

grammatiska verktyg för att se om ett yttrande utför en handling konstigt? Svaret på alla 

frågorna är givetvis ja. Allt som sagts hittills är förvirrande och det är inte helt enkelt att förstå 

vad vitsen med teorin är. Emellertid börjar saker bli klarare. 

 

I föreläsning åtta gör Austin sin ofta diskuterade uppdelning mellan lokutionära, illokutionära 

och perlokutionära handlingar. Dessa tre ord är centrala för att förstå den talaktsteori som levt 

vidare efter dessa föreläsningar. Som kommer märkas nedan kommer dessa tre ord ofta 

efterföljas av ord som, yttrande, akt, kraft och handling, Austin kommer till exempel prata om 

både den illokutionära kraften och det illokutionära yttrandet. Detta kan stundvis bli rörigt, 

genom uppsatsen kommer jag göra så gott det går med att vara tydlig med vilken del av 

uttrycket det är jag menar. Akten att säga något är en lokutionär akt. Det är den alltid, vi kan 

alltid förstå ett yttrande på det vanliga hederliga sättet att något sägs, information förs från en 

part till en annan genom ord, alltså det som tidigare kallats för ett konstantiv.159 Men som vi 

tidigare diskuterat är Austin intresserad av att se om språket kan göra fler saker än att bara 

användas för att säga saker. För att göra detta börjar han här sin doktrin om illokutionära 

krafter. En illokutionär handling är ett yttrande där handlingen som utförs inte endast är att 

yttrandet görs utan en handling som sker genom att yttrandet görs.160 Kritiken han framför 

här är alltså att tidigare filosofi har fokuserat på lokutionär användning av yttranden, man 

frågar sig vad exakt en viss mening betyder. Sakta men säkert har filosofer insett att för att 

besvara denna fråga måste man se till sammanhanget lokutionen sker inom, se vilken dialog 

den är en del av, se vem den sägs till. Detta är en utveckling Austin uppskattar, den bidrar till 

att se meningen med ett yttrande, men det den missar är yttrandets kraft att vara något bortom 

innebörden av orden.161 Vidare kan yttranden ha en konsekventiell kraft, ett yttrande kan både 

 
157 Austin 1975 s. 79, 83. 
158 Austin 1975 s. 91. 
159 Austin 1975 s. 94. 
160 Austin 1975 s. 99-100. 
161 Austin 1975 s. 100. 
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frivilligt och ofrivilligt få konsekvenser som går bortom den direkta effekten av själva 

yttrandet. Detta kallar Austin för en perlokutionär kraft. För att göra dessa tre tydligare ger 

han ett exempel. ”Han sa skjut henne”. Med skjut menade han med en pistol och med henne 

menade han damen som stod framför oss. Här har vi gjort en analys av ett lokutionärt 

yttrande. Det han faktiskt gjorde när han sa ’skjut henne’ var att beordra mig att skjuta henne 

(kanske för att han var min chef och jag måste göra som han säger). Här har vi gjort en analys 

av det illokutionära yttrandet. När han sa ’skjut henne’ blev jag övertygad om att jag faktiskt 

måste skjuta henne vilket jag då faktiskt gjorde. Här har vi gjort en analys av det 

perlokutionära yttrandet. Hur det här exemplet exakt fungerar lämnar Austin här outtalat. Det 

görs inte för att han inte finner det viktigt att förtydliga sig själv utan endast för att han finner 

det mer angeläget att förtydliga vad en handling är. Han betonar att våra handlingar är just 

handlingar162 vilka kan få effekter eller konsekvenser, men dessa utfall är olika saker. Austin 

försvarar sedan sina illokutionära och perlokutionära krafter som handlingar trots att gängse 

definition av handling särskiljer ordet från konsekvenser och konventioner. Här går Austin 

alltså till en lite mer abstrakt definition av ordet handling än att en handling är att en person 

fysiskt med sin kropp gör något specifikt.  

 

Austin börjar föreläsning nio med att sammanfatta de tre olika talakterna. Den lokutionära 

akten är att göra ett yttrande med bestämda referenspunkter, han liknar detta med den 

traditionella synen på att säga något meningsfullt. Att utföra en illokutionär akt är att yttra 

något som har en konventionell kraft, som att varna eller beordra. Att utföra en perlokutionär 

akt är att göra ett yttrande som får vissa konsekvenser. Dessa tre är olika dimensioner på hur 

vi kan förstå yttranden.163 En förvirring som här uppmärksammas är att skillnaden mellan ett 

lokutionärt yttrande och ett illokutionärt yttrande är att det illokutionära yttrandet får vissa 

effekter. Detta verkar även vara skillnaden mellan det illokutionära och det perlokutionära, 

fast det då är det perlokutionära som definieras genom att det får konsekvenser. Det verkar då 

som att dessa yttranden kan beskrivas linjärt. Ett lokutionärt yttrande utförsà det får 

konventionella effekter, alltså har ett illokutionärt yttrande utförts, om det i sin tur får 

konsekvenser så à har ett perlokutionärt yttrande utförts.164 Ett illokutionärt yttrande har en 

kraft helt utan en förskjutning i tid. När en domare säger ”härmed dömer jag dig till fängelse” 

så döms personen sekunden orden yttras. Om det däremot finns en temporal förskjutning 

 
162 Austin 1975 s. 106. 
163 Austin 1975 s. 109. 
164 Austin 1975 s. 114. 
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mellan ordens yttrande och att akten görs så är yttrandet perlokutionärt.165 Om man då förstår 

dessa begrepp på detta sätt är nästa naturliga fråga att ställa sig huruvida ett visst utfall krävs 

för att ett yttrande ska kunna förstås som illokutionärt eller perlokutionärt, i Austins termer, 

måste akten vara happy för att ens vara en specifik akt? Ett viktigt exempel som tas upp i 

denna föreläsning är den perlokutionära akten att få någon att göra något. Om vi går tillbaks 

till det tidigare exemplet med ordern om att skjuta en kvinna kan vi tänka oss att makten som 

utövas av den som gjorde yttrandet kan utövas helt utan språk. Om vi säger att den som gjorde 

yttrandet istället för att göra yttrandet pekade med en pistol mot huvudet på den som blev 

beordrad, gav personen en pistol och pekade på kvinnan kan vi tänka oss att exakt samma akt 

skulle gjorts. Man kan antingen med ord framkalla handlingen eller med andra medel. Detta 

verkar vara fallet bland många perlokutionära akter, de kan utföras utan ett yttrande. En 

perlokutionär akt är att få dessa konsekvenser med hjälp av ett illokutionärt yttrande.166 

 

För att förtydliga kategorierna väljer Austin i föreläsning tio att ta upp några saker som inte är 

illokutionära eller perlokutionära akter. Genom att säga något kan man ha fel, glömma något, 

begå ett brott eller riskera något, trots att detta verkar vara akter utförda med språk är dessa 

inte illokutionära eller för den delen perlokutionära. För att göra sina kategorier ännu 

tydligare tar Austin en närmare titt på sitt eget hypotetiska test för vad ett yttrande är för slags 

akt. Testet han här analyserar är huruvida man kan skilja mellan att utföra något genom (in) 

ett yttrande eller på grund av (by). Om jag säger något som är ett hot så hotar jag alltid dig, 

genom att jag säger det så hotar jag. Detta är en illokutionär akt. Om jag däremot säger något 

som inte är ett hot, men som gör att du känner dig hotad så hotar jag dig inte, men på grund av 

det jag säger skapas ett hot. Det är en perlokutionär akt. Detta test börjar göra skillnaden 

mellan illokutionärt och perlokutionärt tydligare, men som Austin poängterar är detta inte 

något vattentätt test, tvärtom är det i bästa fall ett möjligt sätt att börja förstå akterna.167  

 

I föreläsning elva går Austin tillbaks till att diskutera performativer och konstantiver. 

Definitionen som getts tidigare är att ett performativ utför något mer än bara säger något, och 

ska inte bedömas som sant eller falskt utan lyckligt eller olyckligt.168 En av de viktiga 

frågorna som då måste ställas är huruvida konstantiver verkligen ska bedömas som falska 

eller sanna. Ett bra exempel är då påståendet att Frankrike är hexagoniskt. Om en person gör 

 
165 Butler, Judith, Excitable speech: a politics of the performative, Routledge, New York, 1997 s. 17. 
166 Austin 1975 s. 119. 
167 Austin 1975 s. 125-132. 
168 Austin 1975 s. 133. 
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det påståendet så stämmer det ungefär. Frankrike liknar en hexagon men strecken är inte raka, 

gränserna böjer sig både hit och dit. Men på ett grovt plan liknar Frankrike en hexagon och 

det kan absolut finnas tillfällen då en sådan förklaring är lämplig. Är då påståendet sant eller 

falskt? Ja det är ju uppenbarligen falskt, Frankrike är inte en perfekt hexagon, men det är ju 

uppenbarligen sant att det liknar en hexagon. Austin föreslår att man inte ska förstå påståendet 

som vare sig sant eller falskt, bara grovt uppskattat.169 

 

Genom alla sina föreläsningar undersöker Austin olika ord, olika grammatiska uppbyggnader, 

olika regler för hur meningar byggs upp. Detta får sin förklaring när vi når den tolvte och sista 

föreläsningen. Austin vill skapa en regel, finna en sorts ord, ja egentligen hitta vad som helst 

som tillåter honom att gå igenom en ordbok och ta ut alla perfomativer som språket är 

kapabelt att utföra. Om vi kan få fram alla performativer kan vi observera samband och 

skillnader mellan dessa och skapa olika kategorier av illokutionära akter. Om vi kan kartlägga 

alla illokutionära kategorier kan vi bättre förstå alla krafter språket har. Det enda exempel han 

ger för att förklara vilken typ av problem detta skulle lösa, är den filosofiska frågan vad ordet 

bra betyder. Austin menar att för att förstå vad ordet betyder måste vi se till hur det används. 

Den uppgiften går inte att utföra innan vi har full förståelse av alla illokutionära krafter 

språket kan ha.170  

 

Austin är tydlig med att han inte funnit någon vattentät regel och därför inte kunnat kartlägga 

alla performativer och därför inte kunnat kategorisera dessa på ett perfekt sätt. Som tur är har 

han efter sina tolv föreläsningar i alla fall kommit en bit på vägen. Han introducerar därför 

fem olika kategorier: 

 

- Verdictives 

- Exercitives 

- Commissives 

- Behabitives 

- Expositives171  

 

 
169 Austin 1975 s. 143. 
170 Austin 1975 s. 163. 
171 Austin 1975 s. 151. 
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Det man kan utföra med språket är alltså: Bestämma vad som hänt, verdictive. Avgöra hur 

något ska göras/vara, exercitive. Knyta talare till framtida handlingar, commissive. Reagera på 

omvärlden, behabitive. Och förtydliga kommunikation, expositives.172 Lika missnöjd som 

Austin verkar vara över dessa fem är jag över min förklaring av dem. Därför finner jag det 

nödvändigt att åtminstone utveckla dessa lite mer. Exempel som ges på verdictives är bland 

annat: bestämma, döma, diagnostisera, fria och betygsätta. Dessa handlingar är alla olika sätt 

att leverera olika beslut, officiellt eller inofficiellt.173 Exempel på exercitives är bland annat: 

döpa, beordra, uppmana och varna.174 Dessa ord är alla sätt att fatta beslut om hur något ska 

vara eller något som ska göras.175 Exempel på commissives är bland annat: lova, gå med på, 

garantera och planera. Vitsen med alla dessa ord är att gå i god för att göra någonting i 

framtiden.176 Exempel på behabitives är bland annat: förlåta, tacka och gratulera. Denna 

kategori är Austin inte nöjd med, men den verkar bestå av olika handlingar man gör när man 

reagerar på andra personers framgångar eller handlingar och beteenden. Jag tolkar detta som 

yttranden vilka gör akten att uttrycka känslor, yttranden som manifesterar en känsla.177 

Exempel på expositives är bland annat: beskriva, vittna, informera och förklara. Även denna 

kategori är Austin själv missnöjd med men den verkar syfta till ord som förklarar något eller 

förtydligar vad något betyder.178 När vi nu har några exempel på vad dessa handlingar kan 

vara krävs tydligare gränser mellan kategorierna. Det första som då måste göras är att förstå 

skillnaden mellan verdictives och exercitives. När en domare dömer en person blir personen 

skyldig, detta kommer från domarens makt att faktiskt göra personer skyldiga. Akten att göra 

någon skyldig har en direkt koppling till sanningen. Beslutet är inte relaterat till hur något 

borde vara eller ska bli, detta gör det till en verdictive. En exercitive däremot har inte den 

kopplingen. Istället är handlingen då kopplad till att besluta vad vi ska göra senare. Den som 

sitter i positionen att besluta vad lagen ska vara gör en exercitive handling, medan den som 

sedan säger att detta är lagen och detta har hänt, alltså ska du nu straffas, gör en verdictive 

handling.179 Orden kommer från engelskans verdict och exercise, vilka betyder beslut och 

utövande. Commissives interagerar med de andra kategorierna ganska regelbundet. Till 

exempel kan en domare tolka lagen på ett visst sätt och utföra en verdictive handling vilket 

senare leder till att hen i praktiken lovat att göra likadant nästa gång, alltså en commissive 

 
172 Austin 1975 s. 163. 
173 Austin 1975 s. 153. 
174 Austin 1975 s. 156. 
175 Austin 1975 s. 155-156. 
176 Austin 1975 s. 157-158. 
177 Austin 1975 s. 160. 
178 Austin 1975 s. 161. 
179 Austin 1975 s. 153-157. 
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handling.180 På samma sätt kan man föreställa sig andra handlingar som överlappar med de 

andra kategorierna. Austin själv väljer att inte jämföra behabitives med de andra kategorierna. 

Det kan tänkas vara på grund av att han ansåg att den starka kopplingen till 

artighetskonventioner gjorde gruppen ganska distinkt från de andra kategorierna, trots att 

kategorin i sig själv är ganska invecklad. Expositives har däremot ganska oklara gränser till de 

andra grupperna. Som jag förstår det är avsikten med kategorien att beskriva akter som syftar 

till att artikulera eller förtydliga och förklara det egna yttrandet. Men kan göra en verdictive 

handling vilken för att vara klarare i vad exakt som skett behöver en expositive handling för 

att fungera. Jag tror att kategorin blir enklare att förstå om man starkt kopplar den till ordet 

exposition, så som ordet förstås i relation till filmer och böcker, alltså ganska tydligt uttalade 

förklaringar. Efter ett gediget försök att interagera med dessa kategorier uppstår frågan: Ska vi 

ta problemen Austin ser med sina kategorier som problem vi borde lösa eller ska 

problematiken faktiskt läsas som en kritik mot hela ambitionen att kategorisera talakter? Ett 

sätt att läsa Austin är att notera att den grova distinktionen mellan performativer och 

konstantiver nästan överges, kanske just för att visa att vi inte vinner så mycket på att göra en 

definitiv skillnad på dessa. På samma sätt kan då Austins försök att kategorisera talakter 

tolkas. Vi kan antingen läsa Austin bokstavligt och tänka oss att vår uppgift som 

talaktsanalytiker är just att kategorisera talakter, eller så kan vi tänka oss att det var just detta 

Austin försökte varna oss för. Antingen är då Austin en bit på vägen mot att kategorisera alla 

talakter, eller så är han framme vid slutpunkten vid vilken vi kan klassa alla sådana försök 

som lönlösa. (I min analys kommer jag göra ett försök att kategorisera talakten att erkänna, 

emellertid kommer det då visa sig att det inte tillför något till min uppsats.)  

 

Viktigt i detta sammanhang är att notera är att erkänna, eller confess, inte inkluderas i någon 

av de listor som Austin själv gör för att visa vilka kategorier olika ord ska befinna sig i. 

Intuitivt skulle jag placera ordet erkänna i den commissiva kategorin, då jag intuitivt ser ett 

erkännande som att säga att man är villig att ta det straff ens brott kommer ge.181 Som tidigare 

nämnts var bekännelsen för Foucault en sanningsakt, ett sätt att skapa en sanning där den som 

erkänner skapar en verklighet med sina ord.182 Emellertid är varje talakt komplex och hur de 

ska kategoriseras är något som behöver undersökas vidare.  

 
180 Austin 1975 s. 159. 
181 Som kommer framgå i analysen så är ett erkännande vilket förnekar brottet och straffet faktiskt inte ett erkännande. I 
denna uppsats har jag överlag valt att klassa det aristoteliska erkännandet ”jag erkänner MEN…” som ett erkännande, 
emellertid skulle inte en jurist säga att det är ett erkännande, vilket är vad jag syftar på i denna mening. 
182 Foucault 2019 s. 93-94. 
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Austins teori visar mycket. En sak den försöker visa är hur talakter lyckas. Det är i vissa fall 

en rent retorisk fråga. Det tydligaste sättet att visa detta är att fråga sig vad det innebär att 

talakten att argumentera lyckas, och svaret är då att personen/personerna som hör argumentet 

ska övertygas av talakten. Det är just på detta sätt man ska förstå min användning av talakten. 

Min frågeställning syftar just till att granska hur de retoriska krafterna i ett erkännande 

fungerar, alltså att undersöka vad som krävs för att talakten att erkänna skall lyckas. 

Emellertid är detta sätt att behandla talaktsteori inte helt optimalt vilket jag kommer att 

påvisa.  

 

3.1.2 Peter Brooks 
Peter Brooks frågar sig i sin text Storytelling without fear183, varför erkännandet är en så hal 

och svår sak att hantera för USA:s lagsystem. Mirandavarningen stiftas som ett försök att 

kunna behandla erkännandet som en frivillig akt. Det skapades en ritual som godkändes som 

frivillig trots att det snabbt visade sig att poliser kunde kringgå ritualen och producera precis 

lika många erkännanden som innan. 184 Brooks noterar att rätten att inte erkänna känns 

kontraproduktiv, ska vi kunna skydda vårt rättssamhälle borde vi kräva sanningen av folk.185 

Emellertid har erkännanden en lång historia av att härstamma från tortyr, vilket tidigare 

framgått i denna uppsats, vilket Brooks noterar lett till problem för erkännandets förmåga att 

producera sanning. Mot den bakgrunden har vi sett att erkännanden har en benägenhet att 

tvingas fram även när personer inte har något att erkänna. Brooks når därför slutsatsen att 

talakten måste vara helt frivillig för att inte riskera att framkalla falska erkännanden.186 

Emellertid frågar Brooks, som tidigare nämnts187, om någon sorts erkännanden ska antas ha 

en relation till sanningen. Det han då implicerar är att erkännandet inte ska förstås som en akt 

av att visa en sanning, utan en akt av att iscensätta en modifierad sanning.188 Brooks ger oss 

genom texten två centrala frågor för att analysera talakten att erkänna: erkännandets 

frivillighet, och erkännandets relation till sanningen. 

 

3.1.3 Judith Butler 
Judith Butlers hantering av talakter ger en vidare förståelse för hur talakten kan användas för 

att analysera ett juridiskt material. I sin bok Excitable speech väljer hon att bruka Austins 

 
183 A.a. Brooks 1996. 
184 Brooks 1996 s. 115. 
185 Brooks 1996 s. 118. 
186 Brooks 1996 s. 120. 
187 Se s30 denna uppsats. 
188 Brooks 1996 s. 123. 
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teori för att studera hate speech, likt de vi i Sverige kallar för hets mot folkgrupp. Boken 

börjar med att Butler frågar sig vad vi menar när vi säger att ord har sårat oss.189 Om ord kan 

såra så måste ord ha en kraft, vi måste vara varelser som på ett reellt sätt påverkas av ord. 

Ordet excitable syftar i juridiska sammanhang till yttranden som gjorts under tvång eller 

stress190 (duress på engelska), något som huvudsakligen diskuteras just i frågan om 

erkännanden ska godkännas som legitima bevis i rättegångar. Som tidigare nämnts instiftades 

Mirandavarningen just för att den som erkänner ska erkänna med rätt inställning till 

situationen, den ska erkänna för att den vill och för att det är sant, inte för att en polis tvingar 

personen att erkänna. Butler menar här att detta aldrig fullt ut kan ske, yttranden görs aldrig 

med full kontroll över vilka konsekvenser de kommer få och hur de kommer uppfattas.191 För 

att göra sin studie av hatbrott inleder hon med att vända sig till Austin. Det första hon då 

diskuterar är att för att kunna avgöra ett yttrandes performativa krafter måste man först se till 

hela talsituationen.192 Varje studie av den totala talsituationen måste då tveklöst studera hur 

konventionerna för talakten fungerar, vilken auktoritet parterna har i förhållande till varandra 

och om de nödvändiga förutsättningarna finns på plats.193 Om en parts auktoritet säger Butler 

följande: “If agency is not derived from the sovereignty of the speaker, then the force of the 

speech act is not a sovereign force […] The one who speaks is not the originator of such 

speech, for that subject is produced in language trough a prior performative exercise of 

speech.”194 Anledningen till citatet är att Butler här visar hur talakten i sig har en agens, likt 

den Foucault noterade när han kallade bekännelsen för en sanningsakt. Den som är åtalad för 

ett brott är skurken i rättegången, den åtalade är den som man tror har visat på bristande 

moral, den som man är mest misstänksam emot. Varför ska man då någonsin lita på det den 

personen säger? Som Butler här visar så har talakten sin egen agens, kraften i yttrandet 

kommer inte nödvändigtvis från personen som gör akten, kraften kan finnas i språket. Som vi 

sett genom uppsatsen har erkännanden en lång historia i vår kultur, vilket Butler visar kan 

skapa en talakts kraft. Det jag huvudsakligen vill bära med mig från hennes bok är just vart 

talaktens kraft kommer ifrån. Emellertid menar Butler att den förståelse som jag presenterat 

ovan hotas av Derridas syn på talakten.195  

 

 
189 A.a. Butler 1997 s. 1. 
190 Titeln kan givetvis syfta till mer än en sak, men Butler ger själv denna förklaring av titeln.  
191 Butler 1997 s. 15. 
192 Butler 1997 s. 3. 
193 Butler 1997 s. 3. 
194 Butler 1997 s. 39. 
195 Butler 1997 s. 148. 
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3.1.4 Jacques Derrida 
Den fråga som uppenbarat sig är hur kontext som fenomen ska behandlas. Butler pekar på 

några problem som dyker upp, vilket kräver vidare diskussion om Derridas position. I texten 

”Signatur, händelse, kontext”196 vänder sig Derrida just mot Austin för att se om vårt språk 

och våra tankar förmår avgränsa en kontext, eller en total talsituation som Austin skulle kalla 

det.  

 

Derrida börjar sin text med att fråga sig om ordet kommunikation verkligen betecknar ett 

specifikt innehåll. Till viss del verkar Derrida vara nöjd med definitionen att överföra en 

betydelse. Emellertid väljer Derrida i denna text att leka med den vardagsspråksfilosofiska 

tanken att vi kan förstå ord utifrån hur de används. Här uppstår det då ett problem. Det slags 

kommunikation som sker på en konferens är då beroende av vilka kontextuella krav som 

omständigheterna tvingar fram. Ett visst språk ska talas, det som sägs ska vara inlägg, bidrag 

till en potentiell enhetlig förståelse av någon sorts sanning och så vidare. Som retoriker blir 

jag här exalterad och ser möjligheter till spännande analyser av kontexten. Detta är dock inte 

vad Derrida ser, han ser problem. Med en retorisk fråga lyfter han tanken på huruvida det är 

möjligt att rigoröst bestämma vilka kontextuella krav som finns i en situation. Redan i nästa 

mening säger han nej, det går inte. Det finns inte ett rigoröst vetenskapligt begrepp om 

kontext och de försök som görs för att bestämma kontext kan aldrig vara säkra eller 

mättade.197 För Derrida handlar hans text om kommunikationen och kontextens problem, samt 

om polysemi och dissemination.198 Som jag tolkar det syftar polysemi och dissemination till 

ord och yttrandens förmåga att betyda olika saker, och hur ord kan bli infekterade av andra 

ord vilka förändrar innebörden i det gamla ordet likt virus. För att göra detta tydligare, samt 

förklara varför jag finner denna kritik viktig kan vi ta ett exempel. Ordet erkännande har en 

betydelse, att säga en sann, men dålig sak som man själv gjort. Emellertid kan det betyda fler 

saker, i ett juridiskt sammanhang kan ordet laddas med andra ord, som vittnesmål eller 

Thomas Quick. När detta sker betyder ordet snarare något i stil med ”en åtalad som yttrar att 

den är skyldig till brottet”. För att förstå ett ord säger då Austin att vi ska se till kontexten för 

att förstå vad ordet betyder och vad det gör. Då säger Derrida, ja det låter bra, men vi kan inte 

se till kontexten. Intuitivt kan disseminationen likna det historiska arv som Butler påstod 

bidrog till talaktens kraft, emellertid ser Butler problem med detta. I Butlers läsning av 

 
196 Derrida, Jacques, ”Signatur, händelse, kontext”, i Filosofin genom tiderna efter 1950 andra upplagan 2000. 
197 Derrida 2000 s. 111-113. 
198 Derrida 2000 s. 112. 
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Derrida måste ord bryta med sin tidigare kontext för att kunna fungera i en ny kontext vilket 

betyder att talaktens kraft inte kan komma från tidigare användning av orden.199 

Disseminationen sker på ett strukturellt plan, inte ett semantiskt, det är då inte orden som 

infekteras, det är vi. Som Austin visar finns det en genomgående vilja i hans text att skapa en 

semantisk teori i vilken vi kan förstå språkets kraft, men som Butler och Derrida visar är 

Austins tankar kanske mer fruktbara i ljuset av något annat är semantik. 

 

3.1.5 Talaktsteorins svaghet 
Som framgår av diskussionen ovan finns det goda möjligheter att förstå hur ett erkännande 

som rättslig ritual fungerar. Inom talaktsteorin kan vi finna en modell för att analysera exakt 

hur talaktskonventionen för erkännanden fungerar. Det vore ett fruktbart bidrag till 

forskningsläget, inte minst för den rättsretorik jag i denna uppsats förespråkar. Emellertid är 

det fortfarande något som skaver i mig med denna operationalisering. Det verkar i mina ögon 

fortfarande som att vi endast kan svara på frågan vad ett erkännande är, inte varför 

erkännandet är som det är. Talaktsteorins fokus på talsituationen är spännande och fruktbart, 

men den fokuserar fortfarande på konventioner som bara är. Det är ganska enkelt att säga att 

när man säger orden ”jag erkänner” i en rättssal så gör man akten att erkänna, domaren hör 

dig, du är rätt person eftersom det är du som är åtalad. Som vi sett från Brooks så är ett 

erkännande mer komplicerade än så, det verkar inte bara vara konventionella akter. Jag vill 

därför komplettera detta sätt att analysera tal med en dimension som jag inte kan finna i 

talaktsteori, nämligen processdimensionen. Med processdimensionen menas här en nästan 

kausal dimension som fokuserar på att se varför konventionen beter sig som den gör, alltså 

vilka mekanismer som skapar vad. (Vi återkommer till detta när Derek Beach diskuteras). 

Både Butler och Austin har uttalat retoriska ambitioner med sina studier, emellertid är det 

ändå fruktbart att tydligare komplettera talaktsanalysen med analyser av vad jag kommer kalla 

för retoriska mekanismer. Detta då jag är kritisk till om samma ord, yttrade under samma 

omständigheter verkligen utför samma talakt. Låt oss ta ett exempel för att göra detta 

tydligare. Två olika par står i två olika kyrkor och ämnar gifta sig. Det ena paret består av två 

hopplöst förälskade personer vilka vill ge sina liv åt varandra. Det andra paret består av två 

ängsliga personer vilka egentligen inte har knutit an till varandra men ändå ser att det vore 

praktiskt för deras framtid att gifta sig. Båda dessa par kommer få vissa konsekvenser av sina 

ord, men alla konsekvenser kommer inte vara samma för båda paren. Visst kommer dessa 

 
199 Butler 1997 s. 148. 
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båda par vara gifta, få samma rättigheter som ett gift par, samma lagar om arv kommer träda 

in om inget annat sägs. Men trots det finns det en mängd andra konsekvenser som inte 

kommer vara lika. Det ena paret kommer kanske känna en djupare närhet till varandra medan 

det andra bara känner sig mer inlåsta i relationen. Det ena paret kommer kanske gynnas 

ekonomiskt av den gemensamma ekonomin medan det kommer göra det andra paret fattigt, 

det är inte ens garanterat att båda paren kommer skaffa gemensam ekonomi. (Och jag vill här 

påstå att dessa konsekvenser torde utgöra akten att vara gift.) Om vi väljer att se dessa 

giftermål som samma talakt fokuserar vi på vad som är likt mellan paren, vilket jag oroar mig 

för kan leda till att missa fundamentala olikheter. Den oro jag känner leder mig till att tro att 

det vore mer fruktbart att studera hela talprocessen istället för, som Austin föreslog, hela 

talsituationen. Med andra ord vill jag göra talaktsanalysen mindre generaliserad. På ett 

pragmatiskt plan finns det en mening med att generalisera och kategorisera saker, vilka i 

relevanta avseende är tillräckligt lika, som samma sak. Emellertid kan det vara viktigt att ta 

ett steg bort från det generaliserande. För uppsatsens syften finns det två personer att vända 

sig till för att göra detta. Den första personen är Stephen Toulmin och den andre är Derek 

Beach.  

 

3.1.6 Stephen Toulmin 
Toulmin arbetade i sin bok The Uses of Argument200 med att skapa en logiskt giltig modell för 

att analysera argument. Frågorna han ställer är frågor som kretsar kring hur logik ska 

praktiseras och tillämpas,201 vilket leder till en modell som ibland lärs ut på grundkurser i 

retorik.202 Det Toulmins modell syftar till att göra är att skapa ett logiskt giltigt sätt att 

analysera argument, där analysen syftar till att förstå funktionen av alla delar i argumentet.203 

Ett arguments delars funktion är just det denna uppsats studerar. Det jag kommer försöka visa 

är hur modellen kan hjälpa oss att introducera en temporal dimension av argument, precis den 

dimension vilken jag anser saknas i talaktsteori. Toulmins modell tar sin start i de fakta som 

delas i ett fall. Målet med argumentet är att föra oss från de fakta vi delar, till en ny punkt som 

är bättre för den som argumenterar. En sorts psykagogia om man så vill.204 För att föra en 

person från punkt A (här kallat data/D) till punkt B(här kallat claim/C) krävs ett argument 

 
200 Toulmin, Stephen, Uses of argument, Updated ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 
201 Toulmin 2003 s. 1-10. 
202 Hur vanligt det är att modellen lärs ut har jag inte underlag för att uttala mig om. Emellertid fick jag lära mig modellen när 
jag läste retorik B på Södertörns Högskola. 
203 Toulmin 2003 s. 8. 
204 Psykagogia är en metafor för att styra själar. Se Rosengrens avhandling för vidare tankar om ordet. 



 47 

(här kallat warrant/W).205 Detta är ganska enkelt att förstå, du tror en sak, jag vill att du ska 

tro något annat, så jag framför ett argument som för dig från det du tror till det jag vill att du 

ska tro. Eller i Toulmins termer D blir på grund av W, C. Här vill jag egentligen nöja mig för 

att inte göra begreppsapparaten mer komplicerad än nödvändigt. Emellertid ser Toulmin inte 

argumentet som fundamentalt tredelade, utan han introducerar ytterligare tre delar: qualifiers 

(Q), rebuttals (R) och backing (B).206 Dessa tre syftar till att stärka eller på annat sätt 

specificera argumentets claim eller argumentets warrant, men kommer inte ha bäring i denna 

uppsats. Nästa fråga som måste besvaras är nu vad skillnaden är på den tredelning som 

används här och den aristoteliska syllogismen i vilken två premisser leder till en slutsats. 

(Sokrates är människa, alla människor är dödliga, så Sokrates är dödlig) Kopplingen mellan 

modellerna är uppenbara, den första premissen utgör data, den andra utgör warrant och 

slutsatsen utgör claim. För Toulmin är målet med att inte använda Aristoteles terminologi att 

göra modellen mindre diffus. Exakt hur den första premissen ska fungera går såklart att föra 

en diskussion om, men för Toulmin är det mer fruktbart att använda ett annat ord och bryta 

ner det i delar som är enklare att studera. Framför allt verkar det för Toulmin vara viktigt med 

distinktionen mellan de två olika premisserna, att det är relevanta skillnader mellan data och 

warrant. En annan skillnad mellan modellerna är att Aristoteles begrepp syftar till att skapa 

en vetenskaplig sanning, två premisser vilka leder till en oundviklig sanning, något som 

Toulmins modell inte gör. Som Toulmin själv poängterar behöver argumentets warrant inte 

vara tvingande, den måste bara vara tillräckligt övertygande för att fungera.207 

 

Intressant att notera är att man kan argumentera för att D i varje rättegång till viss del alltid är 

att den åtalade är skyldig.208 Om vi då behandlar erkännandet som en warrant så finns den till 

för att övertyga om argumentets claim att den åtalade är skyldig. D och C kan alltså förstås 

som samma sak. Den sortens erkännande kan inte vara ett argument i Toulmins mening. Om 

vi däremot tänker på ”jag erkänner men…” kan vi se att D är att den åtalade är skyldig medan 

C är något i stil med ”den åtalade är inte riktigt skyldig, kanske lite men inte på det sätt vi 

trodde”. Det är dock viktigt att direkt notera att ”oskyldig tills motsatsen bevisats” givetvis 

gäller och gör det svårt att på ett övertygande sätt säga att alla som åtalas antas vara skyldiga. 

Det jag menar med detta är att, som min analys kommer visa, majoriteten av de som hamnar i 

 
205 Toulmin 2003 s. 90-91. 
206 Toulmin 2003 s. 93-97. 
207 Toulmin 2003 s. 103. 
208 Här är det viktigt att notera att det senare i uppsatsen kommer komma ett stycke om hur ”oskyldig tills motsatsen 
bevisats” förhåller sig till åklagares objektivitetskrav. 
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rättegång fälls, vilket innebär att det rimligtvis går att misstänka att en domare som fäller i de 

flesta fall kommer gå in i en ny rättegång med en viss känsla av att den förmodligen kommer 

fälla även i denna. Jag är ganska säker på att de flesta jurister skulle opponera sig mot detta 

antagande, och förmodligen på goda grunder, men jag finner det ändå viktigt att notera vilken 

sysophosisk uppgift det är att konstant gå tillbaka till en neutral punkt trots att man absolut 

oftast kommer fälla. 

 

En av anledningarna att introducera denna begreppsapparat är att delarna hos argumentet 

därigenom blir relativt enkla att diskutera. Hur exakt ett arguments warrant fungerar är helt 

centralt för processen att övertyga någon om något. Det finns även slående likheter i hur data 

och claim fungerar. Modellen börjar med att ta hänsyn till vad den part som ska övertygas tror 

på, ser hur den sedan förs till något nytt att tro på. När man sedan har något nytt att tro på kan 

man upprepa modellen och föra personen vidare mot ytterligare en ny plats. Det som i första 

vändan var en claim blir i nästa vända den data som argumentet står på. Detta sätt att se på 

argument är på inget sätt unikt för Toulmin, som nämnts ovan finns det stora likheter med 

Aristoteles syllogismer eller Platons metafor psykagogi. Emellertid för detta perspektiv oss 

närmre själva processen att övertyga, själva persuationen, i och med att det introducerar den 

temporala dimension som jag saknar i talaktsteorin. För att göra det ännu tydligare vad som 

avses; erkännandet verkar i mina ögon behöva behandlas som en talakt då det finns en 

konvektion som avgör hur erkännande ska fungera. Emellertid är det just en konvention, ett 

sätt talakten ska fungera på, vilket gör att man tappar förmågan att förstå hela processen. För 

att råda bot på detta vänder jag mig alltså till Toulmin och Beach. Toulmins begreppsapparat 

bryter även ner argument i mindre delar just för att dessa delar ska kunna studeras och 

diskuteras. Det är viktigt att notera det, då det kommer liknas vid att studera vad som finns 

mellan orsak och utfall. 

 

3.1.7 Derek Beach 
För att förklara både hur och varför vi ska förstå hela processer väljer jag här att vända mig 

till Derek Beach. Beach är en statsvetare som ägnat stor del av sin forskning åt att utveckla 

metoden processpårning (process tracing). Såvitt jag kan se har metoden inte fått något större 

genomslag inom retorikforskning eller ens humaniora, men inom statsvetenskap och andra 

angränsande områden verkar metoden användas flitigt. Innan man kan förstå hur jag ämnar 

anpassa metoden till en humanistisk användning torde nämnas att metoden inom 

statsvetenskap vanligtvis används för att förstå stora fenomen som nationers relationer till 
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varandra eller hur ett politiskt förslag påverkad medborgare. Den används alltså vanligtvis 

inte för att förstå en diskussion som sker mellan två personer, så som den används i denna 

uppsats. Trots det står metoden på teoretiska grunder vilka kan berika min uppsats. För att 

förstå vitsen med processpårning kan vi börja med att, i enlighet med Beach, dela upp 

metoden i tre delar. Processpårning består av att: teoretisera kausala mekanismer som knyter 

orsak till utfall, analysera observerbara empiriska manifestationer av de teoretiserade 

mekanismerna och att jämföra resultaten med andra metoder och studier för att kunna 

generalisera slutsatserna.209 Beach tredelning är långt ifrån självklar så låt oss ägna en stund åt 

att bena ut vad dessa delar innebär. Beach menar att de teorier som används i hans fält skapar 

ett narrativ för hur saker fungerar men lämnar en svart låda av information vi inte förstår. Den 

svarta lådan består just av vilka mekanismer som faktiskt orsakar vad. Lämnar vi den svarta 

lådan stängd kan vi veta massvis om korrelation mellan variabler men vi kan då aldrig säga 

någonting om kausalitet.210 För Beach öppnas lådan som bäst genom att förflytta vårt fokus 

från orsak och utfall till allt som finns mellan dem. A leder till B är ett enkelt narrativ, men 

för Beach är det viktigare att förstå varför och hur A leder till B. Ett exempel på hur detta 

kommer te sig i denna uppsats är följande: vi vet att när någon erkänner något så tror folk att 

hen är skyldig, men vad finns mellan erkännandet och övertygelsen? Erkännandet är orsaken 

och övertygelsen är utfallet.  Vid första anblick kan denna förskjutning framstå som enkel, 

vilket den inte är. Frågan om vad vi fokuserade på när vi fokuserade på orsaker, och frågan 

vad vi fokuserar på när vi fokuserar på mekanismer finns fortfarande kvar. För att göra detta 

tydligare ger Beach tre förklaringar av vad mekanismer kan vara.  

 

Det första sättet att förstå en kausal mekanism är att förstå den som en påverkande variabel. 

Det innebär alltså att mekanismen skulle kunna mätas genom att jämföra olika fall som 

innehåller eller inte innehåller mekanismen. Det går då inte att analysera mekanismer inom ett 

fall.211 Nästa sätt att förstå mekanismer kallar Beach för den minimalistiska förståelsen. Detta 

sätt förklaras lättast som: Orsak à Mekanism à Utfall. Med denna förståelse ställer vi oss 

frågan ”om mekanismen fungerar som jag tror, vilka observerbara spår skulle jag då kunna 

se?”. Med den synen på mekanismer menar Beach att vi gör teoretiskt ganska ytliga hypoteser 

vilka vi spårar utan att på något djupare plan utveckla hypoteserna teoretiskt.212 Det tredje och 

 
209 Beach, Derek, ”Process-Tracing Methods in Social Science”. Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2017 s. 2. 
210 Beach, Derek, “Taking mechanisms seriously?”, European Consortium for Political Research. 2013 s. 13. 
211 Beach 2017 s. 2-3. 
212 Beach 2017 s. 3-4. 
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sista sättet att förstå mekanismer är att förstå de som stora system. Mekanismen bryts då ner i 

delar vilka på olika sätt, med olika krafter, kommer att påverka olika utfall.213  

 

När vi väljer hur vi ska behandla mekanismer måste vi fråga oss vad som är lämpligt i vårt 

specifika fall. Beach menar att den minimalistiska synen är lämplig i ett tidigt skede av 

mekanismstudier, när vi inte har någon aning om vilka mekanismer det faktiskt är som knyter 

orsak till utfall.214 Där befinner sig min studie, vi vet inte faktiskt vad som knyter 

erkännanden till övertygelse om skuld. Inte förrän vi vet det är det rimligt att på ett djupare 

plan teoretisera om specifika mekanismer. Emellertid vet vi som humanister, och speciellt 

som retoriker, mycket om hur människor påverkas vilket gör det möjligt att använda våra 

vanliga verktyg som ethos, pathos, logos, som mekanismer i enlighet med Beach. Det vi dock 

inte vet är vilka mekanismer det specifikt är som övertygar i ett erkännande. 

 

Det är förmodligen ingen slump att processpårning inte fått fäste inom humaniora, 

konnotationerna från orden kausal mekanism klaffar inte alltid så bra med vår vetenskapliga 

tradition. Orden kausal mekanism får många att brinna till lite och skrika glåpord som 

determinism och orealistisk vetenskaplig utopi. Därför är det helt centralt för både mig och 

Beach att markera att detta inte är vad vi här syftar till. I en föreläsning från Beach får vi höra 

att han aldrig sett en perfekt processpårning och förmodligen aldrig kommer se det.215 Hur 

skeptisk man än är till determinism så kan det ändå finnas ett värde i att försöka spåra 

mekanismerna, det behöver inte leda till den perfekta kunskapen för att det ska vara värt att 

försöka göra något. Att öppna den svarta lådan är alltså inte att släppa ut all dess verkliga 

kunskap, utan bara att försöka ta en liten titt på vad som verkar finnas där. Emellertid torde 

nämnas att persuationsstudier har varit en del av retoriken sen dess början.216  I förordet till 

Perelmans bok The new rhetoric and the humanities: essays on rhetoric and its applications 

karakteriserar Harold Zyskind Perelmans intresse för retorik just som ett intresse för 

tankemekanismer för att förstå argumentation som den faktiskt är, inte som en matematisk 

eller logisk formel.217 På samma vis kan man karakterisera min ambition med att använda 

process påring som en retorisk metod, alltså som ett litet bidrag till hur vi förstår persuation. 

 

 
213 Beach 2017 s. 4. 
214 Beach 2017 s. 7. 
215 Beach, Derek, How does it work? Using process tracing methods to study policy processes - Prof Derek Beach, 8 april 
2020, youtube, https://www.youtube.com/watch?v=p22Vo8v2OP4. 
216 Se till exempel O’Keefe. J. Daniel. i Slone 2001 s. 575-583. 
217 Perelman, Chaïm, The new rhetoric and the humanities: essays on rhetoric and its applications, Reidel, Dordrecht, 1979.  
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Det är viktigt att notera att denna metod ger teoretiska slutsatser.218 Man börjar med empiriska 

observationer men den slutsats som dras om hur mekanismerna i fallet faktiskt fungerar är en 

teoretisk slutsats. Det kanske säger sig självt att en studie som min endast kan svara på 

teoretiska frågor, men det kan ändå vara lätt att läsa resultaten som ”nu vet vi empiriskt 

detta”, men det bör inte göras. Slutsatserna bör läsas som ”teoretiskt verkar det fungera 

såhär”. I uppsatsen kommer några av retorikens vanligaste verktyg att teoretiseras som 

mekanismer vilket gör det möjligt att se på våra egna verktyg på ett nytt sätt och 

förhoppningsvis lära oss mer om hur verktygen fungerar. 

 

3.2 Metod och material 
Som ofta inom retoriken så finns det en naturlig metod som följer med den teorin man 

använder. Det är även fallet när det kommer till talaktsteori. Som framgår ovan kommer 

denna uppsats göra en talaktanalys med den typ av närläsning och tolkning som förväntas av 

en sådan. För att göra det så lätt som möjligt att förstå hur jag gått till väga kommer jag nedan 

börja med att presentera mitt material och sedan övergå till att diskutera hur det materialet har 

analyserats. 

 
3.2.1 Material 
Som forskningsfrågorna visar är det övertygande krafter som studeras i denna uppsats. Den 

typen av krafter kan studeras på många vis. Den första metod som används är att prata med de 

människor som ska övertygas av erkännanden, nämligen domare. Tio domare med olika roller 

i tingsrätten har intervjuats. Tre rådmän har intervjuats219, en lagman220, tre fiskaler221, samt 

tre nämndemän222. Dessa kommer från olika tingsrätter i Sverige och är alltså inte från 

Uppsala tingsrätt. Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att de alla utgick 

från ett i förväg nedskrivet manus. Men som alla bra intervjuer så uppkom flera spännande 

trådar som inte kunde förutsetts, vilka tvingade diskussionen bort från manus. Frågorna som 

ställdes var ämnade att få de intervjuade att associera fritt kring hur erkännandet fungerar, hur 

känslor påverkas i rättssalen och hur de upplever att erkännande fungerar juridiskt. Fyra av 

intervjuerna har transkriberats i sin helhet medan resterande intervjuer endast transkriberats i 

den utsträckning de bidrar med ny relevant information. En första kritisk fråga som måste 

 
218 Beach 2017 s. 1. 
219 Rådmän är de vanliga domarna i en rättegång 
220 Alltså den högst uppsatta personen i sin tingsrätt. 
221 En tingsrättsfiskal är en person som går domarutbildningen. Personen är då inte ordinarie domare men jobbar ändå med att 
döma i lättare rättegångar. 
222 Rättegång i lägre instanser som tingsrätten görs vanligtvis med en juristdomare, en notarie och tre nämndemän. 
Nämndemännen är valda av politiska partier och är inte själva juridiskt tränade men agerar som lekmannadomare.  
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ställas är om de intervjuade personerna själva är medvetna om vilka mekanismer som faktiskt 

gör att de blir övertygade. Svaret på den frågan är givetvis nja.  

 

Som kommer framgå i analysen har alla intervjuerna visat ungefär samma övertygelseprocess 

vilket ger viss anledning att tro på de slutsatser som går att dra utifrån intervjuerna. Emellertid 

finns det skäl att vara försiktigt skeptisk till personers egna upplevelser av varför de blir 

övertygade. Av den anledningen kommer även en större mängd domar studeras för att 

komplettera de begränsade och subjektiva upplevelser som intervjuerna kan spegla. Mer 

specifikt används alla 1 599 domar som fälldes i brottmål i Uppsala tingsrätt 2019. Även 

domarna kommer anonymiseras. I texten kommer jag inte skriva ut vilka domar det är som 

citeras.223 Med en sådan kvantitet blir det möjligt att se generella tendenser på ett sätt som 

enskilda personer själva riskerar att missa. Domarna har förvarats, och förvaras, på en extern 

hårddisk vilken av säkerhetsskäl aldrig kopplats in i en dator som är uppkopplad mot internet. 

Domarna har delats in i tre kategorier: fällande, fällande och friande, och friande. Det gör det 

möjligt att se skillnader i hur erkännanden påverkar utfallen i åtal. Efter uppdelningen har 

programmet Antconc använts för att studera domarna närmare. Antconc gör det möjligt att 

enkelt ta fram alla platser i domarna där erkännanden diskuteras. 

 

Uppsatsen har skrivits under Covid-pandemin vilket inneburit att alla intervjuer gjorts över 

zoom. Alla informanter kommer genom uppsatsen behandlas som anonyma och endast 

benämnas med titel och en siffra. Till exempel Fiskal 1, rådman 3 och så vidare. 

 

3.2.2 Talaktsanalys 
I denna uppsats har talaktsanalysen gjorts på följande sätt: 

 

- Genom intervjuerna har talsituationen analyserats för att få grepp om när erkännanden 

görs. Här diskuteras hur erkännanden fungerar både i polisförhör och direkt i 

rättegångar. 

- När talsituationen analyserats används intervjuerna för att se vilka illokutionära och 

perlokutionära krafter talakten att erkänna kan få. 

 
223 För att det anonymiserade materialet ska kunna kontrolleras eller vidare studeras förvaras det enligt gällande GDPR-
regler, och vid rimlig förfrågan görs det tillgängligt. 



 53 

- När talsituationen är etablerad och talaktens krafter diskuterats så övergår analysen till 

att fokusera på hur akten att erkänna kan lyckas och misslyckas. I Austins termer 

fokuserar vi här alltså på missfires och abuses.  

- Avslutningsvis görs ett försök att kategorisera in talakten ”att erkänna” i Austins 

talaktskategorier. Detta försök visar sig problematiskt.  

 

När detta har gjorts dras slutsatsen att den övertygande kraften i ett erkännande verkar vara en 

perlokutionär kraft, vilket gör det påträngande att analysera hur domare uppfattar 

erkännanden. Slutsatsen att den övertygande kraften är perlokutionär kommer senare i 

analysen visa sig lite skakig. 

 

När erkännandet som talakt har analyserats så övergår jag till att söka genom domarna för att 

se hur pass generaliserbara slutsatserna kan vara. Det leder till det som i denna uppsats 

benämns som min retoriska teori om erkännanden, vilken till stor del lutar sig på 

processpårning. 

 

3.2.3 Processpårning  
Som nämnts i teoridelen så är metodologin i denna uppsats inspirerad av Beachs 

processpårning. Det innebär att likt en detektiv söka efter spår vilka tyder på att det är vissa 

specifika mekanismer som utgör de processer som undersöks. I praktiken är varje fall unikt 

och det finns ingen generaliserad metod som rekommenderas för att göra detta. Det som finns 

istället är en fråga man får ställa sig för att starta sitt eget kritiska tänkande. Frågan lyder: om 

mekanismen som kopplar orsak till utfall är det jag tror att det är, vad skulle mekanismen då 

lämnat kvar?224 

 

Alltså kräver operationaliseringen en teoretisering kring vilka mekanismer som befinner sig 

mellan erkännandet och övertygelsen. För att göra det presenteras mina hypoteser om fyra 

potentiella kandidater (retorikens usual suspects): ethos, doxisk sanning, specifika auditorier, 

och statusläran. När vi har dessa hypoteser frågar vi oss vilka spår eller tecken de skulle 

lämnat kvar. 

 

 
224 Beach 2017 s. 3-4. 
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3.2.3.1 Hypotes 1, ethos 
Den första hypotesen är att det som befinner sig mellan erkännandet och övertygandet är ett 

skifte i den åtalades ethos. För denna hypotes kan vi använda Aristoteles definition av ethos 

”[ett tal övertygar] Genom karaktären (ethos): när talet framförs på ett sådant sätt att talaren 

framstår som trovärdig”.225 Den självuppoffrande akten av att säga sanningen även om den 

tycks gå emot ens egna intressen gör att den som erkänner uppfattas som en trovärdig person. 

Detta kan användas antingen till att övertyga om ens egen totala skuld eller till att övertyga 

om att man är skyldig, men av relevanta anledningar inte ska dömas. Med andra ord är 

erkännandet på ett sätt ett argument för att göra den åtalade trovärdig. Den mekanism som vi 

då misstänker är att den som hör erkännandet tänker något i stil med ”hen erkänner ju så då 

tror jag att hen talar sanning”. I Beach termer måste det sökas i materialet efter spår som visar 

att övertygelsen kommer från att erkännandet fått åhöraren att tro att den åtalade är trovärdig. 

Hur ett sådant spår ser ut finns det givetvis ingen definition av. För uppsatsens syften kan vi 

anta att två saker skulle gå att se om denna mekanism fungerat, dessa är: domare skulle vittna 

om att de upplever åtalade som trovärdigare om de erkänner, och domar skulle åberopa 

åtalade som trovärdiga källor i större utsträckning när åtalade erkänt.  

 

3.2.3.2 Hypotes 2, Doxisk sanning 

Om vi fortsätter tanken på att erkännandet är sprunget ur bekännelsen finns det anledning att 

tro att det som befinner sig mellan erkännandet och övertygandet är en kulturell 

överenskommelse. Rosengren använder ordet doxologi för att beskriva en liknande tanke som 

Flecks tankekollektiv. Det innebär att det möjligen inom det svenska rättssystemets 

tankekollektiv, systemets doxa, är en sanning att erkännanden producerar fakta. Foucault 

poängterade ett liknande koncept när han kallade bekännelsen för ett av västvärldens starkaste 

verktyg för att skapa sanning. I Rosengrens doxologi påstås att doxisk sanning måste förstås 

som en koherens inom en viss domän.226 Det går att tolka som att det är denna mekanism som 

Graver skulle misstänka ligger bakom viljan att tro på ett erkännande. En doxa är emellertid 

en svår sak att ta på, ett abstrakt fenomen som inte lätt kan analyseras. Därför torde vi fråga 

oss vilka spår den lämnar efter sig om den påverkar en person. Det första som då måste sägas 

är att en doxa bör vara osynlig och omedveten för att fungera. Ruth Amossy översätter ordet 

till common opinion (allmän åsikt) och sätter konceptet i motsats till episteme (vetenskaplig 

 
225 Aristoteles 2012 s. 70 . 
226 Rosengren, Mats, Doxologi: en essä om kunskap, 2. utg., Retorikförlaget, Åstorp, 2008 s. 100-101. 
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kunskap).227 Den allmänna åsikten fungerar som ett system av koherens som existerar som en 

enhet.228 Det leder oss till ett problem, doxa blir något som alltid kan misstänkas men aldrig 

bevisas, det blir en abstrakt tanke som lever som ett spöke. En allmän åsikt lämnar inte kvar 

några spår då den är så allmän att vi inte ser den. Detta blir kanske tydligast när Rosengren 

analyserar Roland Barthes försök att undvika doxa. Den allmänna åsikten är omöjlig att fly 

undan, du kommer alltid existera i den.229 Amossy når slutsatsen att “The analyst has to spot 

doxic elements in the text and describe the way in which they build an interaction intended to 

have impact over the target audience.”230 Med andra ord söker jag efter vad domare tar för 

självklart, spår efter att erkännandets bevisvärde inte problematiseras, utan existerar som en 

självklar, allmän åsikt.  

 

3.2.3.3 Hypotes 3, specifika auditorier 
För Perelman syftar argument till att åstadkomma attitydförändring hos ett auditorium. Detta 

görs inte genom att bara tala till auditoriets förnuft eller endast tala till dess känslor utan 

genom att tala till hela människan.231 När han sedan frågar sig vem som utgör auditoriet säger 

han att det ibland är helt självklart ”en advokat som pläderar inför en domstol ska övertyga 

domarna”.232 För Perelman är det alltså tydligt vilka som utgör auditoriet i denna uppsats, 

domarna i rättegången. Emellertid kommer detta problematiseras vidare i analysen. Om man 

utvecklar denna hypotes kan man anta att det som befinner sig mellan erkännandet och 

övertygelsen är just att domarna som hör erkännandet påverkas som människor. Denna 

hypotes syftar alltså till Aristoteles två andra övertygelsemedel: logos och pathos.233 (Detta 

kommer i analysen visa sig vara tvivelaktigt som förklaring. Men man får inte missa att 

Perelman är tydlig med att det inom specifika auditorier kan finnas teser och metoder som 

anses sanna av alla och som inte behöver argumenteras för.234 Det innebär att ett erkännandes 

övertygande kraft kan vara accepterad från början och därför inte måste övertyga 

 
227 Amossy, Ruth, “How to Do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation in Discourse.” Poetics Today 1 
September; 23 (3): 465–487 2002 s. 467. 
228 Amossy 2002 s. 471. 
229 Rosengren, Mats, “Doxa: That Which Sticks onto the Retina”, The Yearbook of Comparative Literature, Volume 62, , pp. 
120-132 2019 s. 121. 
230 Amossy 2002 s. 486. 
231 Perelman 2013 s. 39. 
232 Perelman 2013 s. 39. 
233 Valet är skilja ethos från logos och pathos kan absolut kritiseras. I denna text görs det på grund av att en domare kan hålla 
fram att en källa ser trovärdig ut, utan att för den delen säga att den tror på källan. Alltså kan den åtalade ha ett starkt ethos 
som påverkar domen utan att domaren egentligen själv påverkats. Om en domare däremot påverkas av sina känslor så 
kommer den inte kunna särskilja sitt beslut från sin egen åsikt, detsamma gäller för en logiskt övertygande argumentation. 
Om en domare inte skulle själv bli övertygad av en argumentation skulle den inte fälla. Huruvida denna uppdelning fungerar 
kommer jag återkomma till i slutdiskussionen. 
234 Perelman 2013 s. 42. 
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människorna. Som förmodligen framgår är de accepterade teserna och metoderna väldigt lika 

det som ovan kallades doxisk sanning. Jag menar att Perelman förmodligen skulle misstänka 

hypotesen om doxisk sanning trots att han delvis används till denna hypotes.) För att finna 

spår på att det är just domaren själv som påverkats genom känslor och logik kommer jag fråga 

mina informanter om hur de som människor blir påverkade av ett erkännande, hur ett 

erkännande känns och hur det bedöms. 

 

3.2.3.4 Hypotes 4, statusläran 
Den sista hypotesen fokuserar endast på erkännanden av karaktären ”jag erkänner men…”. 

Hypotesen är då att det som befinner sig mellan erkännandet och övertygelsen är ett skifte i 

fas à la statusläran. Alltså att man via erkännandet går från att tala om vad som hände till 

något i stil med ”vad vi ska kalla det som hände”. Statusläran har ägnats en del tid tidigare i 

uppsatsen men det torde ändå förtydligas hur den kan användas som en mekanism mellan 

erkännandet och övertygelsen. Det denna hypotes syftar till är att undersöka om ett 

erkännande kan flytta argumentationen från att handla om vad som hänt i ett fall till att handla 

om vad vi ska kalla händelsen och om det finns mildrande omständigheter. Det som då skulle 

finnas mellan erkännandet och övertygelsen är då alltså ett konstaterande av att det som 

personen är åtalad för har hänt, men domaren i rättegången får anledning att tro att det inte 

spelar så stor roll som åklagaren menar. För att söka efter spår på detta kommer jag söka efter 

erkännanden bland friande domar för att se om erkännanden kan ligga till grund för att en 

person frias från dess åtal. 

 

Viktigt att notera om alla dessa hypoteser är att ingen av de enskilda mekanismerna kan leda 

fram till en fällande eller friande dom. Ett trovärdigt ethos hos den åtalade gör inte att 

domaren kommer döma precis så som den åtalade vill, men det gör den åtalades egna ord till 

starkare bevis. Likaså behöver inte en doxisk sanning vara så stark att alla i rätten är överens 

om att ett visst bevis alltid leder till ett visst utfall. Den tredje hypotesen skulle förmodligen 

leda till ett visst utfall, om domaren med känslor och logik blir övertygad om något så 

kommer den alltid döma i linje med det. Det går att misstänka att det är på detta sätt många 

vill placera in retoriken i juridiken. Emellertid kommer analysen visa att detta sätt att förstå 

retoriska krafter verkar vara det minst fruktbara. Avslutningsvis kräver även skiftet i fas à la 

statusläran vidare argumentation. Den nya fasen är inte så definitiv som att man då kan fria 

eller fälla, den är bara en ny fas i vilken argumentationen potentiellt kan vara gynnsammare 

för den åtalade.  
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Nu är emellertid den enskilde brottslingen själv ett 
led i samhället. Han kan därför icke undgå att känna 

socialt. Detta framträder i föreliggande fall så, att 
vid reflexion över den fullbordade handlingen, 

sedan intresset för densamma förlorat sin makt, den 
sociala hämndkänslan gör sig gällande i hans eget 

medvetande. Detta är vad vi kalla samvete.235 
Axel Hägerström 

 

Del 4 
 

4.1 Analys av talakten 
Det första som görs i denna analys är att noggrant gå igenom processen att erkänna. Det 

kommer göras i tät dialog med Austin för att beskriva talakten och den totala talsituationen. 

Denna del följer det juridiska erkännandet kronologiskt, inte Austins föreläsningars kronologi. 

 

Låt oss då börja med Austins tredje kapitel. För att studera en talakt måste vi börja med att 

studera den allmänt accepterade processen som finns, ritualen om man vill, och det allmänt 

accepterade utfall som processen ska ge. I teori-delen används exemplet att gifta sig för att 

illustrera detta. Om man säger ”ja” som svar på frågan ”tager du denna…?”, när frågan är 

ställd av en vigselförrättare, inför giltiga vittnen så blir man gift. Men vad ska man säga och 

under vilka omständigheter för att talakten att erkänna ska vara utförd? 

 

Det finns många möjliga institutionellt reglerade tidpunkter då man kan erkänna. Den första 

möjligheten att erkänna ett brott är direkt vid första mötet med polisen. En rattfull person som 

blir stoppad av polisen kan erkänna att den druckit direkt när den blir förhörd på brottsplatsen. 

Emellertid blir såklart inte alla påkomna medan brottet begås. Nästa möjlighet att erkänna är 

under ett mer formellt polisförhör. Om vi tänker oss att ett mord begåtts så kommer 

misstänkta personer kallas in och förhöras. Erkännanden inför polisen är rent juridiskt av en 

ganska säregen karaktär. Du kan säga till en polis ”jag erkänner att jag mördat” och polisen 

kommer då säga till åklagaren att personen erkänner mordet. Åklagaren kommer då skriva i 

stämningsansökan att den åtalade har erkänt brottet. Detta erkännande kommer läsas upp 

under huvudförhandlingen och alltså presenteras för domaren under rättegången, emellertid 

 
235 Hägerström, Axel, Moralpsykologi, Natur och kultur, Stockholm, 1952 s. 188.  
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kommer inte detta erkännande att bära samma tyngd som ett erkännande som görs direkt inför 

domaren. Det kan vi se i följande citat från den lagman som intervjuats: 

 
Rent juridisk är en skillnad att vi pratar om omedelbarhetsprincipen i rättegångar. Med det betyder att det 

är det som sker omedelbart vid själva huvudförhandlingen som är processmaterialet, det är det vi lägger 

till grund för bedömningen. Därför är en huvudregel att det som skett tidigare, normalt i ett polisförhör, 

det är inte processmaterial. Sen finns det undantag från det, man har enligt rättegångsbalken rätt att som 

åklagare eller försvarare att föra in det som finns från förundersökningen som processmaterial i 

huvudförhandlingen, i det fallet att det skiljer sig från det som framkom vid huvudförhandlingen, det är 

en vanlig situation. 

 

Det för oss till nästa möjlighet att erkänna, den viktigaste möjligheten, nämligen 

huvudförhandlingen i rättssalen. I början av huvudförhandlingen läser åklagaren upp 

gärningsbeskrivningen, alltså när brottet misstänks begåtts, vad som misstänks ha hänt och 

hur det misstänks ha genomförts. Den beskrivningen summeras till ett eller fler brott som 

åklagaren åtalar för. När detta hänt kan den åtalade inte erkänna brottet, utan endast dess 

individuella omständigheter. Som ett exempel, vid mord kan åklagaren säga att den fjärde 

januari har en person knivhuggits till döds med en viss kniv på grund av en ekonomisk skuld 

till den åtalade. Efter det får den åtalade frågan om detta stämmer varpå den kan svara att den 

erkänner att den knivhögg personen med den kniven den fjärde januari på grund av den 

påstådda skulden. Emellertid är detta mer än ett erkännande, personen erkänner både hur det 

gått till och varför det gått till så. Den erkänner alltså hela händelsen som den beskrivits. Om 

någon aspekt av beskrivningen inte stämmer kan den åtalade till exempel erkänna att den 

knivhögg personen den fjärde januari men med en annan kniv och inte på grund av någon 

ekonomisk skuld. Det kan verka som en liten nyansskillnad men i praktiken får det stora 

konsekvenser. För att ett mord ska vara ett mord, och inte dråp eller vållande till annans död, 

så krävs ett visst uppsåt. Om personen alltså inte erkänner att dödandet begicks på grund av 

den ekonomiska skulden kan det visa sig att brottet mord inte begåtts utan brottet dråp, vilket 

kan ge lägre straff. Det ger oss möjligheten att dela upp talakten att erkänna i två olika 

kategorier; fullständiga erkännanden och partiella erkännanden. Dessa erkännanden har en 

accepterad ritual. Erkännandet i rättssalen måste fokusera på omständigheterna i åtalet, och 

domaren måste höra erkännandet direkt, alltså är erkännanden i polisförhör av betydligt 

mindre relevans, då dessa kan präglas av andra konventioner. Fiskal 1 gjorde detta tydligt: 

”Om Kalle säger att han erkänner brottet men under förhöret säger att han tänkt betala eller att 

han inte var på platsen, då är det inte ett erkännande.” Det vi ser i citatet är att man under 
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polisförhör kan erkänna ett brott utan att detta behandlas som ett genrebrott. När det 

erkännandet sedan förflyttas in i rättssalen så uppstår fler krav på erkännandet vilket visar 

varför erkännandet i rättssalen har starkare status som bevis. 

 

Det som nu beskrivits är hur lokutionen att erkänna ser ut. Nästa sak som måste analyseras i 

processen är hur detta sedan blir till lyckade illokutionära och perlokutionära yttranden. I 

teori-delen kallade vi det för yttrandets kraft att vara något mer än betydelsen av orden som 

sägs. Det som nu måste besvaras är alltså inte: vad betyder orden? utan: vad gör orden? Och 

gör orden det genom att orden sägs eller på grund av att orden sägs (alltså illokutionärt eller 

perlokutionärt)? 

 

Intuitivt verkar erkännanden vara en akt av att övertyga en annan person om sin skuld. När en 

person säger att den mördat så påverkas mottagarens åsikt om vad som hänt. Detta kan ses 

både som ett illokutionärt och ett perlokutionärt yttrande. Som tidigare studier visat så är 

människor väldigt benägna att direkt tro på erkännanden. Om människor alltid direkt tror på 

ett erkännande så är det nästan illokutionärt att erkänna, genom att man säger orden så 

genomförs handlingen att övertyga. Vill man behandla övertygande som illokutionärt 

uppkommer dock två problem. Det första är att övertygande i sin natur kräver någon sorts 

temporal förskjutning. Orden måste mottas och förstås innan deras kraft kan ta vid. Nästa 

problem är att Austins illokutionära yttranden kräver en accepterad process med ett accepterat 

utfall.236 I svensk rätt finns det inte någon sådan process kopplad till erkännanden. Vi har fri 

bevisföring i vilket erkännandet endast blir ett bevis som man måste värdera och förhålla sig 

till. Om den legala bevisteorin använts (ett tidigare juridiskt system där varje bevis hade 

bestämt värde, ett erkännande var ett helt bevis vilket alltså räckte till fällande dom och ett 

vittnesmål var ett halvt bevis vilket innebar att det krävdes ytterligare ett halvt bevis för att 

fälla en person, den andra halvan kunde vara ett annat vittne.237) så hade ett erkännande haft 

en formellt bestämd betydelse för utfallet och varit klart illokutionärt. Vilket fiskal 1 gör 

tydligt: ”Jag tror att när man tänker på erkännanden i en svensk kontext ska man nog tänka att 

det är en del av den fria bevisprövningen snarare än en formalistisk gång.” 

 

Det som händer när ett erkännande yttras är att alla parter i målet vet vad den åtalades 

inställning till anklagelserna är. Den illokutionära kraften som finns i ett erkännande är alltså 

 
236 Se denna uppsats s. 34. 
237 Se till exempel Inger, Göran, Svensk rättshistoria, 4., [rev.] uppl., Liber ekonomi, Malmö, 1997 s. 52-68. 
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att det presenteras/skapas ett bevis som måste värderas och alla inblandade parter får reda på 

den åtalades inställning. Denna kraft kommer vi få anledning att återkomma till. 

 

Nästa akt som erkännandet innefattar är det som Brooks kallade för att performativt be om 

förlåtelse, alltså att be om bestraffning för att bli renad. Frågan som då uppstår är huruvida 

domaren i en rättegång fungerar som en ställföreträdare till prästen i en bikt. Tidigare i 

uppsatsen har det antytts att det finns stora likheter mellan att be om förlåtelse från Gud och 

att be om förlåtelse från sitt samhälle. Emellertid torde en fråga sig om rättegångar alls har 

med förlåtelse att göra. Det finns likheter: man bekänner, man får ett straff och sedan ses man 

som förlåten. Men det finns en skillnad, rättegången har inget direkt med förlåtelse att göra. 

Vill man likna bikten med rättegången måste man inkludera någon annan instans som förlåter. 

Ett förslag på vad som utgör den instansen är familj och vänner som säger ”hen har tjänat sitt 

straff nu”, men rätten kommer aldrig säga det. Ett sätt att tolka detta är att den renande akten 

endast är skenbar, det ser ut som att den utförs men den gör inte det på något reellt plan. Med 

en sådan tolkning så är det renande performerandet endast ett skådespel som syftar till att visa 

sig godhjärtad och stärka sitt eget ethos. Emellertid går det inte att dra för stora slutsatser av 

det, då det verkar som att det kan fungera olika i olika fall. Vissa personer förstår nog sin egen 

rättegång som ett sätt att genuint renas från sina synder och sitt dåliga samvete, medan andra 

sannolikt mer förstår rättegången som en tävling att vinna. Emellertid blir den renande 

förklaringen skakig om man fokuserar på människor som på olika sätt står utanför samhället. 

Man kan fråga sig varför gängkriminella skulle vilja rena sig inför ett samhälle som de inte 

ämnar vara en del av. På samma vis kan man fråga sig om en person med missbruksproblem 

vill rena sig inför samhället som säger att dennes beroende är kriminellt. Flera av mina 

informanter uppmärksammade dessa två grupper, vilket får dessa att verka som relevanta för 

att förstå rätten. Tyvärr ger inte det material jag analyserar tillräckligt underlag för att dra 

några slutsatser om just dessa två grupper. Jag kommer av samma anledning inte heller att 

göra några skillnader på återkommande brottslingar och personer som begått sitt första och 

kanske enda brott. 

 

Det finns som sagt ingen process vid vilken erkännandet direkt leder till ett visst straff, det 

gör att frågan som måste ställas är huruvida det finns en process som gör erkännandet till ett 

starkt bevis. Som diskuterats tidigare i uppsatsen så är erkännandet ett starkt bevis, men då 

kraften i beviset inte fungerar illokutionärt utan snarare perlokutionärt måste man fråga sig 

hur det blir en lyckad talakt. 
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I en accepterad ritual med ett accepterat utfall är det ganska lätt att se hur ritualen kan 

misslyckas. Det som kan hända är att fel person gör den, på fel plats, inför fel person, i fel tid 

eller med fel ord. När erkännandet ses som ett starkt bevis finns det anledning att djupare 

problematisera Austins ledsna talakter, hans missfires/ abuses. Både missfire och abuse syftar 

till att beskriva sätt ritualen kring yttrandet kan gå fel. Ovan har ett sådant sätt nämnts, just att 

erkänna ett brott istället för en omständighet. I lagens mening misslyckas erkännandet om 

man säger att man erkänner ett brott, ritualen kräver att man erkänner en specifik 

omständighet och inget annat. Detta sätt som ritualen kan misslyckas framkommer kanske 

tydligast i intervjun med lagmannen vid frågan om han någon gång ifrågasatt ett erkännande: 

 
Ja det tror jag. Det kan vara av olika skäl. Det har ju hänt som jag var inne på förut att jag med rätta 

ifrågasatt, för att jag sett att personen tror att den är skyldig till ett brott som den inte är skyldig till. Då 

tänker jag som exempel med personen som i berusat tillstånd råkar ha sönder någonting och erkänner 

skadegörelse. Ett annat kanske mer praktiskt exempel är att man kanske erkänner ett snatteri, eller ringa 

stöld som det juridiskt heter nu, för att man faktiskt har stoppat på sig saken och gått där ifrån utan att 

betala, men även där handlar det om uppsåtet. Du ska göra det i uppsåt att inte betala, är det så att du 

bara är förvirrad så begår du inte ett brott om du bara glömmer bort att betala saken. 

 

I citatet ser vi hur den akten misslyckas. Den misslyckas då personen som säger orden inte 

förstår vad orden den säger betyder. Att säga ”jag erkänner snatteri” betyder ”jag erkänner att 

jag medvetet tog saken utan att betala”, men personen i fråga menar endast ”jag tog saken 

utan att betala”. Rimligtvis kan vi anta att det inte alltid är fallet. En person kan säga ”jag 

erkänner snatteri” och vara fullt medveten om att det innebär att den erkänner både handling 

och uppsåt. I ett sådant fall torde meningen förstås som att personen faktiskt erkänner 

omständigheterna på ett korrekt sätt.  

 

Spännande för mig är att analysera hur effekten av ritualen kan fungera eller misslyckas, hur 

den begränsade illokutionära kraften att skapa ett bevis faktiskt också kan få en perlokutionär 

kraft. För att erkännandet som bevis ska ha någon tyngd och funktion i huvudförhandlingen så 

krävs det stödbevisning. Hela ritualen är överflödig och tom på substans om den inte kan 

stärkas på något sätt. Som etablerades tidigare skapar ritualen endast ett bevis och en 

inställning, det sker alltid oavsett om stödbevisning finns eller inte, men för att det ska kunna 

ha en vidare perlokutionär kraft krävs stödbevisning. För att ett erkännande ska kunna ha en 

perlokutionär kraft som leder till bestraffning krävs alltså ett visst stöd till erkännandet.  
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Vetskapen om vilket stöd som krävs skapar en vidare förståelse för hur den övertygande 

kraften faktiskt fungerar. Detta är kopplat till när ett erkännande är trovärdigt och när det inte 

är det.  Det första stöd som krävs är koherens. I intervjun med fiskal 1 sade han: ”Om man 

bara säger att man erkänner. Sen frågar man vad det är de erkänner och ber de berätta om den 

här situationen. Kan de då inte berätta om situationen eller berättar om en helt annan händelse 

som inte stämmer överens med utredningen. Då blir ett erkännande inte trovärdigt.” Här kan 

vi se att för att ett erkännande ska kunna ha en perlokutionär kraft måste erkännandet hänga 

samman med den historia som andra bevis tyder på. Vi ser också vad det betyder att erkänna 

en omständighet. I intervjun med rådman 1 berättar han om en yrkeskriminell som ville 

erkänna ett vapenbrott. Den personen satt i fängelse och hade kort innan dömts för att 

misshandlat en annan fånge på fängelset. I fallet om misshandeln fanns allt på film men trots 

det så förnekade personen. När han sedan i ett helt annat fall ville erkänna att ett vapen 

polisen hittat var hans så kände domaren att det fanns en stor risk att detta erkännande var 

falskt. En person som inte har något emot att förneka ett brott som finns på film är inte 

trovärdig när den erkänner ett brott där det inte finns någon bevisning mot den. Detta är också 

en sorts koherens, personens moral verkar inte hänga ihop. Det är svårt att säga att man 

erkänner för att ens moral säger att det är rätt när man förnekar något annat. I intervjun med 

rådman 2 utvecklas detta vidare: 

 
Jag har haft några fall när vi inte dömt trots erkännande faktiskt, men de sitter långt borta. Det är en 

trovärdighetsbedömning man måste göra av erkännandet. Det innebär att det är egentligen samma saker 

som avgör om ett vittne är trovärdigt eller inte. Det enkla fallet är om man erkänner något som man 

omöjligen kan ha begått därför att det finns andra saker som visar att man inte har varit där eller där. Men 

det kan också vara att man inte kan berätta på ett tillräckligt levande, detaljerat eller självupplevt sätt om 

det man erkänner. Då kan man få misstanken att man erkänner för någon annans räkning. Det har 

förekommit i rättshistorien att bröder har suttit av långa fängelsestraff för varandra så att säga. 

 

När vi börjar få grepp om talakten att erkänna går det att göra ett försök att kategorisera 

talakten. Med en bokstavlig läsning av Austin blir det viktigt att kategorisera talakterna. 

Austins kategorier verkar endast involvera illokutionära krafter och det är oklart om också 

perloktionära krafter ska kategoriseras. Men för att göra en ordentlig kategorisering 

behandlas först erkännandets illokutionära kraft och sedan dess perlokutionära kraft. I teori-

delen antog jag att erkännandet hade mest likheter med den commisiva kategorin, då 

erkännandet på ett sätt liknar ett löfte att ta ett visst straff. Emellertid finns det ingen 
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illokutionär ritual för just det i det svenska rättssystemet. Den kategori som stämmer mest 

överens med den illokutionära akten av att lägga fram/skapa ett bevis är den verdiktiva 

kategorin. I den kategorin finner vi handlingar som: bestämma och betygsätta. Anledningen 

till placeringen av den bevisskapande talakten här är för att man till viss del lägger fram sitt 

eget beslut om vad som hänt. Ovan har också diskuterats den illokutionära akten att förtydliga 

sin egen inställning till anklagelserna mot en. Detta verkar ganska tydligt passa in i den 

expositiva kategorin där vi finner handlingar som: vittna och förklara. När man lämnar ett 

erkännande kan man säga att man lämnar ett vittnesmål mot sig själv. Om vi däremot vänder 

oss mot den perlokutionära akten att erkänna blir den commisiva kategorin aktuell igen. Att 

be om ett straff kan beskrivas som att lova något, att knyta sig själv till tidigare och framtida 

handlingar som att betala böter eller avtjäna ett fängelsestraff. Emellertid är jag inte nöjd med 

dessa kategoriseringar. Austin uttrycker själv ett missnöje med sina kategorier och när jag 

försöker använda dessa förstår jag varför. Kategorierna verkar inte riktigt fungera, kanske har 

han för få eller för många kategorier. I mina ögon får detta försök bedömas som misslyckat 

och ofruktbart. Det bör nämnas att kategorierna verkar syfta till illokutionära yttranden, vilket 

inte verkar vara den viktigaste delen av just erkännanden. En annan förklaring till varför 

försöket att kategorisera erkännandet känns misslyckat kan vara att jag här behandlar 

kategorierna som rigida och därmed utesluter möjligheten att en handling kan hamna i flera 

kategorier samtidigt.  

 

Det vi nu vet är att det finns en viss process, som måste se ut på ett visst sätt, för att ett 

erkännande ska lyckas. Emellertid är den delen av processen som leder till en fällande dom 

just en perlokutionär del. Det gör det nödvändigt att nu vidare gå djupare in i hur den faktiskt 

dömande parten förstår erkännanden och hur domare påverkas av erkännanden för att vidare 

visa hur den perlokutionära kraften att övertyga fungerar.  

 

4.2 Domarens uppfattning av erkännanden 
Som föregående del av analysen etablerat sker den perlokutionära delen av talakten just hos 

domaren, inte i rättssystemet, kraften kommer inte från en ritual utan från en bevisvärdering 

som domaren gör. Det verkar inte finnas en illokutionär ritual som styr över erkännandets 

värde som bevis utan det är en perlokutionär process som avgör om erkännandet övertygar 

domaren om ens skuld och då även bestraffar en. För att vidare förstå hur det fungerar måste 

vi förstå exakt hur domare uppfattar erkännanden och hur domare bevisvärderar erkännanden. 

Detta kommer kräva tätare dialog med de intervjuade. Vid intervjuerna med lagmannen, 
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rådmännen, fiskalerna och nämndemännen så ställde jag alltid frågan ”Varför tror du att 

personer erkänner sina brott?” dessa svar kommer nu att analyseras. Stundvis kommer denna 

del behandla falska erkännanden, men i huvudsak är det riktiga erkännanden som diskuteras. 

 

Det första sättet att se på detta kommer från rådman 3. Hon introducerade för mig en skala 

mellan känslodrivna och pragmatiskt drivna erkännanden. Med detta perspektiv finns det 

alltså två huvudsakliga anledningar att erkänna, antingen för att ens känslor driver en till det, 

eller för att ens rationella tänkande driver en till det. Alla erkännanden kommer falla på en 

skala mellan dessa två extrempunkter. Hon nämner att känslan i rummet är avsevärt olika 

beroende på vart på skalan erkännandet befinner sig (något vi kommer ha anledning att 

återkomma till). Ett känslodrivet erkännande är det vi tänker på som ett samvetsdrivet 

erkännande, att ångra sin handling, att be om förlåtelse. Ett pragmatiskt erkännande 

karakteriserar hon däremot som mer apatiskt, något man säger för att få processen överstökad, 

för att man är motbevisad eller för att man vet att man inte vinner något på att förneka. Den 

här skalan kommer användas för att analysera resterande informanters tankar om varför man 

erkänner.  

 

Den vanligast förekommande förklaringen i intervjuerna kretsar kring det pragmatiska 

erkännandet. Rådman 1 nämner att man kan erkänna för att man känner sig överbevisad eller 

för att man anser att man ska stå för det man har gjort. Rådman 2 säger att folk som varit i 

domstol flera gånger har lärt sig att det är lika bra att erkänna. När jag frågade vad det betyder 

att de lärt sig att det är lika bra att erkänna fick jag följande svar: ”De tycker nog att det är bra 

att få saken ur världen. Om jag erkänner så är det sagt. Sen frågar man om de vill säga något 

och då säger de att nej jag har inget ytterligare att säga men jag erkänner.” När jag efter det 

frågade varför man vill få saker ur världen fick jag följande svar: ”Jag tror bara att syftet är att 

om man går och är misstänkt för massa brott som man ofta är, då är det väl skönt att slippa 

vara misstänkt för några. Men jag spekulerar bara, rena spekulationer.” 

 

Även fiskal 1 diskuterade varför det kan vara lika bra att erkänna. Han gjorde det då ur 

perspektivet att om man erkänner så går rättegångsprocessen fortare och är ur världen 

snabbare, vilket kan vara önskvärt. Denna förklaring kommer jag återkomma till när jag 

pratar om emotionella erkännanden.  
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Den lagman som intervjuats nämnde också att det är omständligt att förneka. Säger jag att jag 

inte begått brottet kan jag få frågor om vad jag gjorde när brottet begicks, alltså mitt alibi. När 

man erkänner ett brott man begått behöver man bara säga sanningen och inte hålla koll på 

vilka lögner man berättat (som Raskolnikov behövde). 

 

För att avsluta diskussionen om pragmatiska erkännanden vill jag diskutera rent taktiska 

erkännanden, fall där personen som erkänner gör det för att direkt vinna något. 

 

I svensk rätt ska erkännandet formellt inte ge några fördelar, det har många av informanterna 

varit tydliga med. Emellertid visar det sig att det inte är helt sant när man gräver lite djupare. I 

intervjun med fiskal 1 nämnde han följande: 

 
Som utgångspunkt kan man inte förvänta sig något strafflindrande. Men ett erkännande kan innebära att 

själva rättsprocessen blir kortare för den inblandade, ett erkännande kan också innebära att det uppstår 

mindre kostnader till följd av detta. Om man har en offentlig försvarare och i slutändan skulle dömas för 

ett brott, då ska man som huvudregel betala för sin egen försvarare. 

 

Här kan vi alltså se en direkt ekonomisk fördel för den som erkänner, eller i alla fall en 

mindre ekonomisk nackdel. Informanten i fråga tror inte att detta är en vanlig anledning till att 

erkännanden lämnas, men att det inte är osannolikt att försvarare kommer berätta detta för den 

de försvarar och då i vissa fall även rekommendera det. 

 

I intervjun med lagmannen så lyfter han även följande företeelse: 

 
En inte ovanlig situation är att en person är åtalad för en mängd brott och något av brotten i det hela är lite 

lindrigare, sen säger den åtalade eller dess försvarare att den erkänner men när man pratar om det hela 

framgår det att personen inte alls borde erkänna utan borde förneka brottet. Men det förekommer då, inte 

minst från advokaterna, att de tycker ”äh vi ska inte krångla med det här, vi kan erkänna för det har ändå 

ingen praktisk betydelse, du kommer inte få något längre straff för att du erkänner det här lilla brottet när 

du samtidigt kommer dömas för något betydligt allvarligare, så vi gör ingen grej av det”. Det är en ganska 

udda situation som kan uppkomma men den är inte helt ovanlig faktiskt, att det på sätt och vis blir ett 

falskt erkännande. Återigen är syftet att inte krångla till det och dessutom kanske en lite djupare tanke att 

om man inte krånglar till så vinner man i slutändan på det, att om man inte är en krånglig person som 

förnekar ett litet snatteri och skapar jobb åt andra, det kommer inte gynna mig att jag mot bättre vetande 

förnekar, jag vinner i slutändan kanske något på det stora brottet, kanske en misshandel, med att inte 

krångla till det. 
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Nu är vi inne på en sort falska erkännanden. Emellertid är det viktigt att notera den taktiska 

vinsten som detta svar speglar. En åtalade som är medhjälplig får en trovärdighet som kan 

antas bidra till vilket straff brottet får. Att visa att man hjälper till kan då stärka ens ethos.  

 

I intervjun med rådman 1 nämns också den potentiella fördelen med att erkänna vissa delar av 

ett brott: 

 
Jag tror att någon som är väldigt duktig på straffprocess kan inse att det finns fördelar med partiella 

erkännanden i vissa lägen. Det här behöver man nog vara insatt i systemet för att förstå. Som ett konkret 

exempel, jag tänker inte nämna några namn, men för ett tiotal år sen hade vi en hög jurist som blev 

ertappad med att ha köpt sex och i det läget visste han väl hur bevisläget såg ut och så vidare. Han valde 

att erkänna på ett sånt sätt att det kunde stanna vid ett strafföreläggande och det valde utredande 

myndighet att göra. Vilket innebar att han i någon reell mening inte riskerade sin anställning, medan om 

han hade nekat hade utredningen kunnat visa betydligt större brottslighet än vad han erkände.  

 

När vi nu etablerat ett antal pragmatiska anledningar till att erkänna måste vi vidare utveckla 

hur domare tror att de känslomässiga erkännandena fungerar. 

 

Låt oss nu återkomma till tanken att man erkänner för att få rättegången överstökad. Som vi 

ovan sett kan detta göras för att minska ekonomisk börda och för att spara tid, men det är inte 

hela bilden av resonemanget.  

 

När rådman 2 diskuterar att få ett mål överstökat nämner han den åtalades skam. Det kan vara 

en skam för det som gjorts men också en skam över att blivit påkommen. I intervjun med 

fiskal 1 var en av frågorna huruvida det blir en emotionellt lättare process för den som 

erkänner och följande svar gavs: ”Jag har ingen personlig erfarenhet av det men jag kan tänka 

mig att det är tufft att komma till en rättssal, det ska man ha respekt för.” 

 

Den emotionella påfrestningen av att vara åtalad för ett brott verkar centralt för att förstå hur 

den åtalade agerar i rättssalen. Fiskal 2 berättar i intervjun att det inte är helt ovanligt att folk 

helt missförstår vilka påföljder de riskerar. Man kan vara åtalad för ett bötesbrott och sitta i 

rättegången och tro att man riskerar flera års fängelse. Nämndeman 1 berättade om åtalade 

som börjar gråta, som vill be om ursäkt för den skada de orsakat och hur de bara vill komma 

ifrån den jobbiga rättegången. Här vill jag åberopa min tidigare analys av Kafkas 
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Processen.238 Ett sätt att förstå hur förvirrande och ångestdrivande en rättegång kan vara just 

att läsa Kafka. 

 

När de pragmatiska och känslomässiga erkännandena beskrivits finns det anledning att 

ifrågasätta huruvida även de pragmatiska är känslomässiga, och de känslomässiga är 

pragmatiska. Att inte orka hålla på och ljuga kan ses som en praktisk anledning men det kan 

också ses som en känslomässig. Skalan upplöses lite av detta och tar form snarare i egoistiska 

känslor (pragmatiska änden) och altruistiska känslor (känslosamma änden). Även den 

uppdelningen löses dock upp då det dåliga samvetet som ses som en altruistisk känsla till viss 

del också handlar om att göra det bättre för den egna personen.  

 

Det är viktigt att notera att samtliga informanter vittnar om att de inte reagerar speciellt 

mycket på erkännanden. Det är inte en dramatisk händelse som de tar åt sig av personligt. 

Reaktionen på ett erkännande är oftast vara något i stil med ett uttråkat ”okej”. De juridiskt 

tränade vittnar även om att de blivit tränade i att se erkännandet neutralt och testa det som ett 

objektivt bevis.  

 

4.3 Statistisk analys av erkännanden 
Det börjar nu bli tydligare hur talakten att erkänna ser ut och fungerar. Det är därför dags för 

en mer kvantitativ ansats för att göra den teori och de slutsatser som här läggs fram mer 

generaliserbara.  

 

Det första vi då måste analysera är hur vanligt det är att personer erkänner. Bland de 1 599 

domar jag har används ordet erkän*239 i 1 070 stycken. Det innebär inte att alla dessa domar 

innehåller erkännanden. I 98 domar används ordet i meningen ”personen kan varken erkänna 

eller förneka”, och är alltså fall där personen inte minns eller utger sig för att inte minnas 

händelsen. Exakt hur många som faktiskt erkänner kan vara svårt att beräkna, men 972 av 

domarna verkar innehålla vanliga erkännanden. 

 

 
238 Se s. 26-27 i denna uppsats. 
239 Jag använder programmet antconc för att göra dessa sökningar bland domarna. Då kan man lemmatisera ordet genom att 
exkludera ändelsen och lägga till *. Det innebär att när jag söker på erkän* så får jag fram alla resultat som innehåller: 
erkänna, erkände, erkänner, erkännande och så vidare. Kortfattat innebär det att jag inkluderar alla ändelser av ordet när jag 
gör dessa sökningar. 
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Nästa fråga att ställa är hur ofta erkända åtal leder till friande domar. Bland alla domar är bara 

83st helt friande. (det kan låta som en låg siffra men åklagare har en objektivitetsplikt vilken 

innebär att åtal inte ska väckas om inte åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning för 

att få en fällande dom.240) Bland de friande domarna används ordet erkän* i 14 stycken. I de 

fall där det faktiskt är erkännanden är det alltid partiella erkännanden. Exempel på hur dessa 

kan se ut är: 

 
… har erkänt att han kört fordonet efter att ha intagit alkohol men förnekat 

brott då han trodde att fordonet var att jämställa med en elcykel241  

 

… har erkänt att han kört bil vid tillfället men sagt att han trott att han 

haft rätt att göra det med sitt ukrainska körkort  

 

… har erkänt att han gjort motstånd genom att dra armarna till sig 

men förnekat brott.  

 

… har erkänt de faktiska omständigheterna men har motsatt sig att 

han ska dömas för brott på den grunden att det med hänsyn till omständigheterna 

har varit försvarligt av honom att göra inspelningen.  

 

… har erkänt att hon burit på sig narkotikan men bestritt ansvar för brott då hon 

inte kände till den  

 

I de 161 domar där personen frias för vissa åtal men fälls för andra används ordet erkän* i 128 

stycken. Av de 128 domarna så innehåller 21 meningen ”kan varken erkänna eller förneka” 

vilket tyder på att det iallafall på vissa punkter inte finns erkännanden. Dessa är inte lika 

tydliga för att visa frekvensen av erkännanden som lyckas eller misslyckas, men måste trots 

det presenteras då det tydligt visar hur partiella erkännanden kan se ut: 

 
… har förnekat gärningen i åtalspunkten 1.1. Hon har varken erkänt 

eller förnekat gärningarna i åtalspunkterna 1.2 och 2.2 eftersom hon inte minns. 

Hon har delvis erkänt gärningen i åtalspunkten 2.1 men har förnekat att hon rivit.  

 

Han har också erkänt att han brukat kokain och cannabis, men förnekat att han brukat amfetamin med 

hänvisning till att en medicin han hade på recept, concerta, gett utslag för 

 
240 Se till exempel Åklagarmyndigheten, ”Objektivitetsplikt”, Hämtat 24-05-2021 https://www.aklagare.se/om-
oss/objektivitetsplikt/  
241 Som tidigare nämnts får den som vill veta vilka domar det är som citeras kontakta mig. 
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amfetamin i provtagningen.  

 

… har när det gäller åtalet för mord, medhjälp till mord och brott 

mot griftefrid förnekat gärningarna. Han har erkänt att han gjort sig skyldig till 

misshandel. Han har vidare bestritt skadeståndsyrkandena och lämnat det särskilda 

yrkandet utan erinran. Han har vitsordat skäligheten av kostnaden för gravsten.  

 

Vad gäller åtalet mot … har han erkänt att han stuckit 

denne med en kniv mot låret och axeln samt tillfogat denne en skärskada i 

ansiktet. Han har tryckt mot … ansikte med foten, men 

han har inte sparkat denne. Han har underkastat sig ansvar för grov misshandel. 

Vad gäller åtalet mot … har han erkänt att han utdelat ett stick mot 

hennes rumpa, utdelat ett knytnävsslag mot ansiktet och ytterligare några slag 

med öppen hand. Han har också vidgått att han skurit av en bit av hennes hår. 

Han förnekar att han skulle ha utövat något strupgrepp, vare sig i lägenheten eller 

på … i ….   

 

Av de 1 352 helt fällande domarna så innehåller 927 ordet erkän*. Denna grupp är den 

viktigaste att studera för att se lyckade erkännanden av den vanliga karaktären där 

erkännanden bevisar ens skuld. Dessa erkännanden kan se ut på följande vis: 

 
….har medgett ansvar för grov kvinnofridskränkning men inte erkänt 

alla delar av gärningsbeskrivningen  

 

…har uppgett att han fullt erkänner att han 

brukar narkotika in enlighet med åtalet samt att han önskar att målet avgörs utan 

huvudförhandling.  

 

…har, beträffande åtalet för rattfylleri, erkänt att han hade 

druckit alkohol innan körningen men gjort gällande att han inte trodde att han hade 

druckit så mycket att det var straffbart. Han har erkänt gärningen olovlig körning, 

grovt brott.  

 

Vid samtal med poliserna fick han reda på att han kunde gå 

därifrån om han erkände brott. Han valde att erkänna att han köpt sex för att komma 

från platsen. Han svarade på polisens ledande frågor endast för att få gå därifrån och 

i övrigt lämnade han uppgifter som han ansåg vara rimliga om han hade köpt en 

sexuell tjänst.   
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Som vi kan se är erkännanden en vanlig företeelse, i alla fall i Uppsala tingsrätt. Vi kan också 

se att många av de delar som beskrivits genom intervjuerna bekräftas av domarna. Partiella 

erkännanden verkar kunna fungera likt formeln ”jag erkänner men…”.  

 

4.4 Mot min retoriska teori  
Nedan ska jag nu försöka teckna min teori om hur erkännandets övertygande krafter fungerar. 

I största möjliga utsträckning används det material som redan presenterats i analysen men det 

kommer även krävas en del material utöver detta.  

 

Som vi nu vet är erkännandet inte så rituellt eller formalistiskt som en kan tro. Många av 

informanterna nämner fallet-Bergwall på ett sätt som jag tolkar som ett ärr i svensk 

rättshistoria vilket förändrat hur erkännanden fungerar. Även om vi antar (vilket vi inte borde) 

att man innan fallet-Bergwall kunde säga ”jag erkänner” och likt ett giftermål direkt bli fälld 

(att vi alltså hade en accepterad process med ett accepterat utfall) så kan man absolut inte det 

längre. Den ritual vi idag har är betydligt mindre formell och kräver fler moment som 

stödbevis och koherens. (Viktigt att notera är att det inte skett en lagförändring sedan 

Bergwall, utan endast en förskjutning i hur de som praktiserar lagen tänker att de ska förhålla 

sig till erkännanden. Man kan alltså säga att det skett en förändring i doxan.) Att förstå hur 

formaliserad ritualen är har direkt bäring på hur talsituationen fungerar. I en strikt 

formaliserad ritual måste man endast se exakt vad som ska göras för att ett visst utfall ska 

skapas. Det finns då inget behov av att övertyga, bara ett behov av att utföra ritualen som vi 

enats om att den ska göras. Återigen är giftermål ett bra exempel på detta. När du säger ”ja” är 

det helt accepterat att det betyder ja och handlingen utförs. Emellertid innehåller den ritual 

som analyseras i denna uppsats betydligt fler och mer komplexa moment. Du ska inte endast 

säga ett erkännande med vissa bestämda ord, utan du måste göra fler saker för att erkänna. 

Eftersom vi känner till riskerna med falska erkännanden så har vi i rättssystemet ett antal 

bromsar för att göra själva talakten svårare att utföra. Talakten att erkänna måste bland annat 

involvera att du kan berätta övertygande om händelsen, att du vet vad det är du erkänner och 

att det du säger stämmer överens med annat som går att kontrollera. När vi stolpar upp dessa 

krav börjar även erkännandets ritual kännas ganska formaliserad. Emellertid är den inte 

nödvändigtvis det. Det som går att se är att erkännandet måste övertyga, något som kan göras 

på många sätt. Att analysera de sätten är just det jag menar att jag måste göra för att visa 

erkännandets övertygande krafter. 
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Ett sätt att förstå erkännandets övertygande krafter är att behandla erkännandet som ett 

argument. Många av informanterna vittnar om att åtalade tror att det kan stärka deras ethos att 

erkänna och att de kan få en välvilligare publik (pathos/captatio benevolentiae). Genom 

intervjuerna går det att se både att åtalade ofta tror att de har något att vinna på att stärka sitt 

ethos, samt att det i verkligheten finns något att vinna för den åtalade genom att stärka sitt 

ethos. Rent formellt finns det inte någon illokutionär ritual i vilken du kan yttra något som ger 

ett starkare ethos och därmed gynnsammare utfall. Men så fort man lyfter blicken till att se på 

situationen mer perlokutionärt så uppdagar sig mänskligheten i rättssystemet och reellt 

övertygande blottas.  

 

Emellertid finns det en spänning/ skillnad mellan ett juridiskt bevis och ett retoriskt argument. 

Ett bevis i juridisk mening är inte så stelt att det läggs fram och automatiskt bevisar, men det 

är inte heller så flytande att det läggs fram och låter subjektiva åsikter och världsbilder avgöra 

huruvida det ses som sant eller inte. Jag vill därför inte kalla det för en juridiskt övertygande 

kraft, eller en retoriskt övertygande kraft, istället vill jag kalla det för en rättslig perlokutionär 

övertygande kraft. 

 

Som vi sett är ethos och pathos två viktiga delar av mekanismerna som skapar övertygelsen 

om erkännandets sanning. Emellertid är denna neoaristoteliska begreppsapparat inte fullt 

tillräcklig för att förstå en juridisk process. Begreppen koherens och narrativ är användbara 

verktyg för att förstå den övertygande processen.  

 

I teori-delen av denna uppsats användes Gravers tankar för att visa hur dessa begrepp 

fungerar. Det juridiska beviset är helt beroende av att berätta ett narrativ. När du ska bevisa att 

något hänt måste du berätta en historia. För Graver är övertygandets styrka en fråga om att 

inte skapa kognitiv dissonans i den som ska döma. För att förstå hur erkännandets 

övertygande kraft fungerar i enlighet med Graver måste vi anta att erkännandet stundvis anses 

vara sant tills motsatsen bevisats och stundvis antas vara falskt tills motsatsen bevisas. Graver 

ställer upp nio frågor vilka ska kunna visa om ett bevis är övertygande. Dessa kommer att 

appliceras på erkännandet. Den första frågan är huruvida erkännandet i sig självt innehåller 

logiska motsättningar, något som även intervjuerna speglat. Nästa fråga är om något som tas 

för sant inte är sannolikt. Efter det frågar vi oss om erkännandet har stöd i andra bevis. Om 

jag till exempel erkänner en stöld så kan ett sådant stöd vara ett foto av mig på platsen, eller 

en bussbiljett som visar att jag åkte till området där affären jag snott från ligger. Om det finns 



 72 

många olika bevis så måste man fråga sig hur många av bevisen som erkännandet stämmer 

överens med. Om erkännandet är det enda bevis som finns för brottet så blir erkännandet 

mindre övertygande. Efter det frågar man sig om tidigare fall har fällts på liknande 

erkännanden. Slutligen frågar man sig om det finns någon annan förklaring till vad som hänt 

som är mer sannolik än den som ges i erkännandet.  

 

Gravers korehensteori måste nu brytas ner ytterligare för att vidare bygga upp min 

övertygelseteori. När man letar efter logiska motsättningar i ett erkännande så antar man att 

erkännandet är sant tills motsatsen bevisas. När man letar efter stöd för erkännandet i annan 

bevisning antar man att erkännandet är falskt tills motsatsen bevisats. Vi har alltså två olika 

sorters koherens i spel här, en som river ner och en som bygger upp. Koherens kan alltså 

användas för att visa att något inte kan vara sant alls, men det kan också användas för att 

övertyga om att det kan vara sant. Om man insisterar på att använda en aristotelisk 

begreppsapparat så kan man kalla koherensen för logos. Här har vi ytterligare en central del 

av hur erkännandets övertygande krafter fungerar. Emellertid föredrar jag att i så stor 

utsträckning som möjligt kalla kraften för koherens snarare än logos då det blir tydligare att 

den övertygande kraften ligger i att visa att något kan eller inte kan vara sant, vilket är en 

sorts logos, men utan den tvingande kraften att det måste vara sant. Den logiska 

argumentationen som Perelmans universella auditorium kräver är alltså inte helt så 

närvarande som det kan verka. 

 

För att vidare förstå den övertygande kraft jag här studerar måste man förstå att Aristoteles 

såg på människor som varelser i allmänhet och frågade sig hur de övertygas. Emellertid är det 

inte bara varelsen människan som ska övertygas i en rättegång, utan det är en specifik 

människa som tränats till att tänka på ett specifikt sätt. Som retoriker ger detta oss möjligheter 

att studera hur människan fungerar när den tränats att bli objektiv utifrån vissa förutsättningar. 

Med det sagt kommer juridiskt tränade såklart inte vara en homogen grupp där alla tänker 

likadant, men de kommer dela vissa kunskaper och vissa delar av en juridisk doxa.  

 

En sak som förändras när man går från att prata om att övertyga människan som varelse i 

allmänhet till att prata om att övertyga en domare är att det kanske inte krävs att domaren i sitt 

hjärta ska vara övertygad. Den lagman som intervjuats sade följande: 
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Nu kanske jag bara tar om saker men en annan situation som jag beskrev förut är att den tilltalade och 

försvararen sitter och erkänner brott som jag får uppfattningen av att det endast görs av praktiska skäl, att 

de inte vill göra en stor grej av det. Det är en sån situation också. Det är en intressant för mig också, för 

mig blir det en samvetsfråga. Vad ska jag göra i fallet? Det korrekta svaret på den frågan är självklart, jag 

kan inte döma honom bara för att de av praktiska skäl är med på att han ska bli dömd, om jag tror att han 

inte är skyldig. Det är klart att jag inte kan döma honom men det blir ändå en samvetsfråga. Det har ju 

ingen betydelse och alla är överens om att han ska dömas, även han själv tycker att han ska dömas. Ska 

jag då i en fråga som helt saknar betydelse i slutändan, sätta igång och ifrågasätta det? Det korrekta svaret 

är självklart ja det ska jag, men sen är frågan om jag gör det, det är inte säkert. 

 

Om du sitter som domare i en rättssal och känner i ditt hjärta att personen är oskyldig, men 

alla bevis som presenteras verkar tyda på att personen är skyldig, vad gör du då? Du är en 

professionell person som måste följa lagen och praxis. Här uppstår det en spänning mellan det 

mänskliga och det institutionellt reglerade. Är det rättssystemet eller är det personen framför 

dig du som åtalad ska övertyga? Som vi kan se nu är det till viss del båda och till viss del 

ingen. De övertygande krafter vi ovan har kallat koherens och logos kan både övertyga 

rättssystemet och det kan övertyga människorna. Men det är inte säkert att det måste övertyga 

domaren på något djupt plan, det kan vara så att det bara ser övertygande ut och domaren 

fäller då domen. Om vi här antar att erkännandet inte behöver övertyga domaren, utan endast 

behöver se övertygande ut, så torde vi ändra vår uppfattning om huruvida den övertygande 

kraften är illokutionär eller perlokutionär. Tidigare i denna analys påtalades att den 

övertygande delen av erkännandet verkar fungera perlokutionärt, emellertid skulle en ritual 

som endast behöver se övertygande ut bättre förstås som en illokutionär kraft. Å andra sidan 

kan det också vara så att det ser övertygande ut men domaren väljer att gå på sin magkänsla 

och går emot den koherenta argumentationen.  

 

När vi inkluderar koherens som analytiskt verktyg verkar det som att vi får en ny nivå av 

Austins talaktskrafter. Rent formellt finns det ingen ritual i vilken ett erkännande leder till att 

en person blir övertygad. Emellertid finns det en ritual för vad som är övertygande 

argumentation, vilket leder till övertygelse. Alltså är erkännandets övertygande kraft kanske 

inte riktigt så flytande som det tidigare i analysen verkat, kanske är den tillräckligt ritualiserad 

för att kallas illokutionär. 

 

Samtidigt som vi nu sett att erkännandet har en kraft att övertyga om ens egen skuld kan vi 

också se en helt annan kraft, nämligen kraften att övertyga om ens oskuld. Redan Aristoteles 
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uppmärksammade det vi i denna uppsats kallat ”jag erkänner MEN…”. När vi nu sett närmre 

på ett antal domar och pratat med domare så kan vi klart och tydligt se att detta är ett 

argument så både förekommer och fungerar i det svenska rättssystemet.  

 

Det gör att erkännandet blir än mer komplext som fenomen. Inte ens antagandet att 

erkännandet syftar till att visa ens skuld är sant. Vissa partiella erkännanden är i det svenska 

rättssystemet rena argument för ens oskuld, något jag tror gör att många skulle påstå att de 

inte alls är erkännanden. 

 

Hur fungerar då erkännandets kraft att övertyga om ens oskuld? Här får vi anledning att 

anknyta till status-läran som nämnts tidigare i uppsatsen. Redan under antiken frågade man 

sig hur man ska argumentera när man inte kan förneka en händelse. I domarna kan vi se hur 

folk inte anser att deras handling ska definieras som ett visst brott, att de inte har uppsåt och 

att deras handlingar var försvarbara. Det man gör när man erkänner partiellt är alltså att man 

stärker sitt ethos genom att erkänna en viss del, för att sedan förflytta kärnan i fallet till en 

plats där man lättare kan argumentera för sin sak.  

 

När vi nu sett allt detta vill jag anknyta till det som tidigare i denna uppsats kallats för den 

temporala dimensionen eller den processuella aspekten. När jag introducerade Toulmins 

tankar gjorde jag en initial liten förklaring av var argumentet att erkänna börjar, och vilken 

plats det leder lyssnaren till. Denna förklaring måste nu utförligt utvecklas.  

 

Som vi vet ska det ganska mycket till innan ett åtal hamnar i rättegång. Åklagaren måste vara 

övertygad om att åtalet kommer leda till fällande dom och att åtalet inte ska läggas ner i brist 

på bevisning. Det innebär att en person som ställs inför rätta är misstänkt på ganska goda skäl 

och som vi kan se i domarna som analyserats så är en övervägande del av dem fällande. Det 

innebär att den förutsättning som den dömande personen utgår från när rättegången börjar är 

att personen förmodligen är skyldig. Detta utgör i Toulmins termer vårt första data/D1242. 

Viktigt att notera är dock att personer officiellt anses oskyldiga tills motsatsen bevisats. 

Informanterna har alla betonat att de inte vet så mycket om fallet innan rättegången och därför 

som domare kan gå in med den neutrala positionen att personer är oskyldiga tills motsatsen 

bevisats. Trots att det vore ett stort arbete att bibehålla den inställningen verkar alltså systemet 

 
242 Se s. 46-47 i denna uppsats för förklaring av dessa förkortningar. 
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vara uppbyggt på ett sätt som ska hjälpa domarna att förhålla sig neutralt. Det innebär att vårt 

D1 inte är en officiell åsikt, endast något jag vill argumentera för kan misstänkas. Oavsett vad 

vår D1 är så kommer åklagaren argumentera för att personen ska fällas och försvaret kommer, 

lite beroende på vad den åtalade vill, att argumentera för att den åtalade ska frias eller straffas 

milt. Efter det finns det två vägar som den åtalade kan vilja föra rätten: antingen vill personen 

få den dömande parten att anse att den åtalade inte alls är skyldig, eller så vill den åtalade att 

den initiala ståndpunkten ska stärkas. Vi börjar med den andra vägen. 

 

I Toulmins termer kan vi vulgärt säga att D1är att den åtalade förmodligen är skyldig, W1 är 

att den åtalade säger att den är skyldig och C1 är att den åtalade förmodligen är skyldig. Med 

en sådan tolkning är W helt meningslöst eftersom det inte förflyttar D1 till en ny plats. 

Erkännandet är då inte ett argument, knappt ens ett bevis. För att kunna se erkännandet som 

mindre meningslöst behövs en djupare beskrivning av delarna. Som ovan nämnts kan vi inte 

med säkerhet anta att D1 är att den åtalade förmodligen är skyldig. D1 kan istället antas vara 

något i stil med ”den åtalade är sannolikt skyldig men just nu antar vi att den inte är det.” W1 

är dessutom betydligt fler saker än bara ett tomt påstående. Erkännandet som warrant 

innefattar ofta en händelsebeskrivning, vilket innebär att vi kan stärka W1 med att låta W1 

vara sammanhängande, övertygande och verkligt. (kanske gå in med R, Q och B) I detta 

scenario gör W1 betydligt mer. Nu är det rimligt att tänka att C1 snarare ska uttryckas något i 

stil med ”det är sannolikt att den åtalade är skyldig” eller kanske till och med ”det är högst 

sannolikt att den åtalade är skyldig”. Vi vet sen tidigare att erkännandet i lättare fall kan vara 

tillräckligt bevis för att fälla en person. Det innebär att det i dessa fall i stort sett måste sägas 

att C1 efter erkännandet är ”det är orimligt att anta något annat än att den åtalade är skyldig”. 

I lättare fall är alltså processen slut här. Om det däremot är ett svårare fall så måste vi fråga 

oss vad som händer när vi etablerat den nya D2, alltså: ”det är sannolikt att den åtalade är 

skyldig”. Det som tidigare var vår claim är nu D2. I alla fall, men speciellt i svårare fall måste 

vi uppnå målet ”ställt bortom rimligt tvivel vilket inte är D2, det innebär att det krävs fler W. 

Vårt erkännande, alltså W1, lever dock kvar och kan utgöra grunden för W2. Ett exempel på 

hur det kan se ut är att det läggs fram teknisk bevisning i stil med bilder från 

övervakningskameror eller DNA från en viss plats, kanske ett vittne som sett personen. Om 

dessa bevis, som nu utgör W2, stämmer överens med den information som lämnades i W1 så 

har det skapats en intern koherens vilket gör att W2 blir starkare. Kanske är C2 nu något i stil 

med ”det är nästan helt orimligt att tro något annat än att den åtalade är skyldig”. I en perfekt 

värld gör vi det till D3 och lägger till ytterligare en warrant. Vi antar att det finns 
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övervakningskameror på platsen brottet begicks på som visar att ingen annan varit på platsen. 

Vi lägger alltså till en W3 vilken visar att det inte kan varit någon annan är den åtalade som 

begick brottet. Vi kan då nå C3: det är ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig.  

 

Om vi nu istället antar att den åtalade erkänner för att kunna argumentera för att den inte ska 

straffas så ser processen annorlunda ut. Vi börjar med samma D1: den åtalade är sannolikt 

skyldig men just nu antar vi att den inte är det. Vi behåller dock inte samma W1 i detta fall. 

W1 här är ett bekräftande av omständigheterna, det personen åtalas för har den gjort, den har 

tagit saken, eller slagit personen, eller något annat, men det den har gjort har missförståtts. 

W1 innehåller en beskrivning av händelserna så som åklagaren målat upp dem, men det 

innehåller även mer information vilket gör att händelserna inte längre är det brott som 

personen åtalats för. Det kan handla om information som visar att det inte fanns uppsåt eller 

information som visar att det gjordes i självförsvar eller annat liknande. Med sådan 

information förs den dömande parten till C1: den åtalade har förmodligen gjort det som sägs 

men det betyder inte att den är skyldig till brottet. När C1 nu utgör D2 krävs en annan sorts 

warrant. Det som krävs nu är något i stil med ett bevis på vad det faktiskt är som hänt. W2 

kan då formuleras något i stil med att den åtalade var synligt berusad och råkade ramla in i 

fönstret som vandaliserades, vittnen bekräftar det och då det saknas uppsåt har inte 

skadegörelse begåtts. En sådan warrant leder mot en claim i stil med: den åtalade har förstört 

fönstret men ska inte straffas.  

 

Vi kan nu alltså se att erkännandet i ett tidigt skede av rättegången är ett argument som för 

den dömande parten åt en av två riktningar. Vi kan också se att erkännandet lever kvar genom 

argumentationen även i svårare fall. Erkännandet fyller alltså vanligtvis mer än en funktion i 

en rättegång. Delvis kan det ses som en av de första warranterna som introduceras i en 

rättegång, men det kan också vara en stadig punkt, en historia mot vilken koherens i fallet kan 

mätas. 

 

När processen har brutits ner i mindre bitar blir det lättare att analysera vad det faktiskt är som 

befinner sig mellan erkännandet och övertygelsen. Det för oss till de fyra hypoteser jag 

etablerade i metoddelen.  

 

Min första hypotes var att erkännandet huvudsakligen skulle följas av en förstärkt 

trovärdighet, ett gynnsammare ethos. Detta har vi sett goda bevis för genom analysen. Det 
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verkar både vara något som åtalade tror och något som dömande känner. I metoddelen 

nämndes att domar skulle spegla att den åtalade användes som ett starkare bevis i fall där 

personen erkände, detta har min analys inte kunnat visa några tecken på. Hypotes 2 var att det 

mellan erkännandet och övertygandet befinner sig en doxisk sanning vilken säger att 

erkännandet ska behandlas som skapligt övertygande. Den doxiska sanningen lyder något i 

stil med: Om det inte finns någon anledning att tro att en person har intresse av att erkänna 

något den inte gjort, så finns det inte anledning att misstro erkännandet. Min tredje hypotes 

var att erkännandet utförde rent mänskligt övertygande så som vi förstår övertygelseprocesser 

i den neoaristoteliska traditionen. Detta har visat sig vara nästan helt falskt. Av de domare 

som intervjuats så har de flesta medgett att de är människor som såklart påverkas av allt som 

människor kan påverkas av, men det maktutövande de utövar sker inom ett system där 

människan själv inte får speciellt stort utrymme. Det verkar alltså mer vara systemet som ska 

övertygas, eller för att återknyta till hypotes 2, det är inte människan som ska övertygas då det 

redan finns en doxisk överenskommelse om när beslutsfattare ska vara övertygad. Min fjärde 

och sista hypotes var att det som ett erkännande gör är att förflytta diskussionen från det som 

hänt till något annat, till exempel varför det som hänt faktiskt hände. Detta kan vi också se 

spår av, framför allt syns detta när man analyserar erkännanden i friande domar.  

 

4.5 Slutdiskussion 
Avslutningsvis krävs nu en sammanfattande diskussion för att knyta ihop diverse lösa trådar i 

uppsatsen.  

 

När man analyserar övertygande krafter i rättssalen framgår det att det rör sig om två 

processer. En logos-process som måste se formellt övertygande ut, och en pathos/ethos-

process vilken kan påverka människan i rummet. Dessa två samspelar på många sätt och är 

inte helt enkla att skilja från varandra, men när man skiljer på dem ser man tydligare vad som 

faktiskt ligger till grund för övertygandet. 

 

Vad jag kan se så är erkännandets övertygande kraft djupt ingrodd i vår doxa och nästan 

oproblematiserad. Lagen säger att det är upp till domaren att avgöra hur viktigt erkännandet är 

och praxis säger att erkännandet som ritual räcker till att fälla för lättare brott, och med lite 

ytterligare bevisstöd räcker det också för grövre brott. Erkännandets övertygande kraft är 

nästan självklar, intuitiv och mytisk. Foucault visade att bekännelsen sedan medeltiden har 

varit en av våra viktigaste och mest respekterade verktyg för att finna sanningen, och det 
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genomsyrar vår svenska rätt idag. Man är skeptisk till individuella erkännanden och 

bevisvärderar dem, men som fenomen är erkännandet nästan självklart. Att erkännandet är 

vårt sätt att få reda på vad som hänt i ett fall sitter så djupt i oss att vi inte kan ifrågasätta 

erkännandets värde. Ett erkännande kan vara falskt, men ett erkännande som verkar sant kan 

inte vara irrelevant. Erkännanden som verkar sanna är djupt övertygande. 

 

Jag vill, med ganska stor övertygelse, hävda att erkännandets övertygande kraft inte endast 

kommer från logiska anledningar. Efter denna studie har den övertygande kraften visat sig 

ganska mångsidig. Jag vill hävda att erkännandets övertygande kraft till stor del kommer från 

just att vi blivit ett bekännelsedjur som Foucault kallade oss. Erkännandets kraft verkar sitta 

djupt i vår kulturs doxor. Erkännandets kraft att övertyga kommer då från hur viktig den 

religiösa bekännelsen var, ett resonemang som genomsyrar stora delar av Foucaults verk.243 

 

Vi kan nu se att det befinner sig ett antal mekanismer mellan erkännanden och övertygelse. I 

denna uppsats har jag gjort ett försök att kartlägga dessa och ge en förståelse av hur de 

interagerar för att övertyga. Genom att studera erkännandet som en talakt går det att visa att 

erkännandet i det svenska rättssystemet delvis är ritualiserat. Den ritualen förstås bäst som en 

doxologisk sanning med en lång historisk bakgrund. Tidigare studier har visat att falska 

erkännanden är djupt övertygande, genom att analysera talakten kan vi se spår av att det 

svenska rättssystemet medvetet gör akten att erkänna svår just för att erkännanden inte ska 

vara falska. Genom att i enlighet med Toulmin bryta ner rättegången som ett långt argument 

kan vi även se hur erkännandet fungerar som ett sätt att förskjuta argumentationen från en 

argumentation om vad som hänt till en diskussion om varför det som hänt är försvarbart, så 

som statusläran fungerar. Den toulminska nedbrytningen visar även att erkännandet i sig kan 

behandlas som ett argument vilket för rättegången framåt. När erkännandet introducerats lever 

det kvar genom rättegången och kan användas för att söka koherens i de bevis som finns i 

fallet. I aristoteliska termer har vi även sett erkännandet kan bidra till ett gynnsammare ethos 

för den åtalade. Om vi tar Butlers tankar om talakten i åtanke kan vi även se att erkännandet i 

sig är laddat med ett ethos (vilket jag genom uppsatsen argumenterat för härstammar från den 

religiösa bekännelsen och vårt kulturella arv) vilket innebär att den åtalades egen trovärdighet 

inte nödvändigtvis gör erkännanden mer eller mindre trovärdiga, även om det finns fall där 

den åtalades eget ethos gör erkännanden otrovärdiga.  

 
243 Se Sexualitetens historia samt Att styra de levande. 
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Allt som allt har jag nu formulerat en retorisk teori om vilka mekanismer som utgör det 

komplexa nät vilket är erkännandets övertygande kraft. Men viktigast av alla är: att bli så 

övertygad av erkännanden som vi blir är inte helt logiskt eller mänskligt, men det är kulturellt.  
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