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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

 

”Det är icke allt sant som är sanning likt” 

 – Domarreglerna 6:12 1 

 

Olaus Petri som sannolikt författat domarreglerna var medveten om svårigheten att uttyda 

sanning och lögn, i alla fall om man ska tolka hur domarregeln 6 kap 12 § utformades.  

Vid rättegång ställs domstolen inför uppgiften att värdera parters och vittnens utsagor. 

Domarregeln tyder på en intention från dess upphovsman att göra domare medvetna om 

bevisvärderingens vikt och konsekvenser. Allt som vid en första anblick verkar trovärdigt 

och tillförlitligt, kan vid en närmare granskning visas vara falskt och oriktigt. Trots att 

domarregeln idag inte är juridiskt bindande är innebörden något som ständigt blir aktuellt 

när ord står mot ord i en rättegång. Hur vet domaren vem som talar sanning och vems 

uppgifter som ska tillmätas bevisvärde? 

Att avlägga ed har under årtionden använts som ett sätt att garantera att det endast är 

sanna uppgifter som når domstolen. I enlighet med 36 kap 1 § rättegångsbalken (RB) ska 

vittnen lova och försäkra på heder och samvete, att säga hela sanningen utan att förtiga, 

tillägga eller förändra något. Genom eden erinras vittnet om att vittnesmålet avges under 

straffansvar och att det är viktigt med sanningsenliga uppgifter. Vid rättegångsbalkens 

instiftande bestämdes det att parter i målet inte skulle avlägga ed, utan endast höras 

upplysningsvis av rätten vilket går att utläsa i 37 kap 1 § RB. Vilken vikt domstolen lägger 

vid eden är särskilt relevant i mål där bevisningen endast består utsagor. Vilken röst ska 

domstolen lyssna till när ord står mot ord: den person som avlagt ed, eller den som hörts 

upplysningsvis?  

Domstolen ska vid sin överläggning besluta vilket bevisvärde som kan tilldelas de utsagor 

som förekommit i målet. Det nämns ofta i domskälen att förhörspersonen hörts under ed, 

men vilken betydelse har eden egentligen? I motiven till dagens rättegångsbalk framhölls 

                                                 
1 Sveriges Rikes Lag, Torkel Gregow sid CXXXVIII 
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det att en utsaga som avgetts under straffansvar skulle generera ett högre bevisvärde vid 

domstolens bevisvärdering än en utsaga som inte avgetts under ed. Att frångå den 

historiska sanningen kan ske både medveten och omedvetet. Hur domstolen ska förhålla 

sig till detta och hur eden i praktiken verkar för sanningsenliga uppgifter är föremål för 

den här framställningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är dels att utreda edens funktion i bevishänseende dels att diskutera 

edens existens i förhållande till resultat från psykologisk forskning. För att utreda edens 

funktion och relevans för rättsprocessen utgår uppsatsen från den teoretiska grunden till 

varför målsägande inte avlägger ed i brottmål. 

Frågeställningar som utreds i uppsatsen är följande: 

- Vilken funktion fyller vittneseden, och hur kommer det sig att målsägande inte 

avlägger ed? 

 

- Vilken bevisverkan innehar eden och hur bedöms en utsagas tillförlitlighet? Är 

det rimligt att målsägandeutsagan ensamt verkar som bevis för en fällande dom 

när dess uppgifter inte säkrats genom ed? 

 

- Är ändamålet bakom eden styrkt av resultat från psykologiska studier? 

Garanteras sanningen komma i ljuset genom eden eller krävs en närmare 

utredning? 

Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda edens relevans i dagens rättsprocess. Uppsatsen 

är ämnesöverskridande, där resultat från psykologisk forskning omsätts till den rättsliga 

processen.  

1.3 Avgränsning 

Framställningen fokuserar på rättegångsbalkens regler om förhör med vittnen och parter 

i brottmål. Uppsatsen avgränsas till att endast avse brottmålsprocessen eftersom det 

endast är i brottmål som målsäganden inte avlägger ed. I tvistemål kan parterna försäkra 

sina uppgifters sanningsenlighet genom sanningsförsäkran, men det förfarandet lämnas 

utanför den här uppsatsen.  
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För att förstå edens bevisverkan har jag valt att fokusera på hur bevisvärdering av 

målsägandeutsagan går till. Bevisvärdering av vittnesutsagor har redan varit föremål för 

analys i litteraturen men desto färre analyser av målsägandeutsagans betydelse vid 

bevisvärderingen går att finna. Att uppsatsen avgränsas till målsägandeutsagan och inte 

den tilltalades utsaga grundar sig i att det i litteraturen funnits en skepsis till att 

målsägande inte avlägger ed. Målsägandens roll i rättegångsbalken är nära 

sammankopplad till vittnesreglerna varför avgränsningen torde ge en intressant inblick i 

hur skiljelinjen mellan målsägande och vittnen har dragits, och varför eden ska användas 

gällande vittnen och inte målsäganden. Edens funktion och bevisverkan går att ta reda på 

utifrån målsägandeutsagans bevisvärde då stödbevisning för dess uppgifters 

tillförlitlighet saknas.    

Framställningen behandlar hur domare bedömer tillförlitligheten i en utsaga. Fokus 

kommer tillges tillförlitlighetsbedömningen eftersom eden endast garanterar sanning i 

utsagans innehåll. Bedömning av en persons trovärdighet är inte fokus i den här 

framställningen eftersom högsta domstolen förordat en stor försiktighet att grunda beslut 

utifrån en persons trovärdighet. Framställningen behandlar inte heller bedömningen av 

barns utsagor. 

Uppsatsen är ämnesöverskridande där psykologisk forskning presenteras i ljuset av den 

rättsliga regleringens ändamål. Det psykologiska området har avgränsats till 

kognitionspsykologi där människans minnesfunktion och beslutsförmåga beskrivs 

översiktligt. Även forskning gällande människans reaktioner vid lögn presenteras för att 

ge en förståelse som sedan mynnar ut i en analys över domstolens 

tillförlitlighetsbedömning av utsagor. Avgränsningen av det psykologiska området har 

gjorts utifrån dess relevans för människans förmåga att avlägga ed i den rättsliga 

processen och dess inverkan vid domarens bevisvärdering. Att förstå hur 

minnesprocessen påverkar förmågan att avge en sanningsenlig utsaga samt hur lögn tar 

sig i uttryck är viktigt för att kunna besvara frågan om edens betydelse vid domarens 

bevisvärdering. Den psykologiska forskningen kan ge svar på varför eden antingen fyller 

en funktion eller inte fyller en funktion som sanningsgarant. Vilken vikt eden bör fylla 

vid bevisvärderingen blir därför avhängigt den psykologiska forskningen kring 

beslutsfattande.  



9 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen berör ett tvärvetenskapligt område där en traditionell rättsdogmatisk metod 

kombineras med kognitionspsykologiska forskningsresultat från vetenskapliga studier. 

Jag har valt att använda en traditionell rättsdogmatisk metod där sedvanliga källor som 

lagtext, förarbeten, praxis och juridisk litteratur har använts. Förarbetena har använts för 

att presentera motiven bakom dagens utformning av lagtexten. Ändamålet bakom 

regleringen analyseras sedan utifrån psykologisk forskning. Materialet är i denna del 

huvudsakligen från svenska källor. 

De psykologiska resultaten är hämtat från forskningsstudier som dels varit publicerade i 

tidskrifter dels varit framställd i litteratur inom det psykologiska ämnet. Materialet har 

varit både från svenska källor och internationella källor. Uppsatsen behandlar främst vad 

som framkommit i kognitionspsykologisk forskning. Studierna är sällan gjorda specifikt 

för utredande av den rättsliga processen utan syftar till hur människans funktioner tar sig 

i uttryck avseende minne och lögn i vardagliga situationer. De psykologiska studierna 

som i de flesta fallen gjorts i andra länder än Sverige är utförda främst på frivilliga 

personer som fått ersättning för att medverka. Att studierna utförts i ett annat land 

förändrar inte resultatens reliabilitet enligt min mening eftersom de psykologiska 

funktionerna är oberoende den kulturella omgivningen och miljön.  

Huvudsakligt fokus i uppsatsen är att utreda edens utformning och relevans utifrån 

materialet. Hur väl de psykologiska studiernas resultat stärker dagens utformning av 

edsbestämmelsen tillsammans med målsägandeutsagans bevisverkan är av avgörande roll 

i analysen. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en beskrivning av vittnesedens uppkomst och historia för att sedan 

beskriva den teoretiska bakgrunden till varför målsägande inte avlägger ed i brottmål och 

dess effekt vid domstolens bevisvärdering av utsagan. I denna första del av uppsatsen 

utreds motiven till regleringen i rättegångsbalken angående ed, samt dessa reglers 

ändamål. Edens funktion och dess verkan i praktiken diskuteras utifrån målsägandens roll 

i bevishänseende och hur eden skulle kunna ändra bevisvärdet av målsägandens utsaga. 

För att läsaren bättre ska förstå syftet med ed inleds framställningen med en historisk 

redogörelse bakom edens uppkomst, och här avses eden som vittnen avlägger i brottmål 
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om inget annat anges. Det är viktigt att få en övergripande bild av edens framväxt för att 

förstå motiven och ändamålen bakom dagens reglering. Hur målsägandeutsagan bedöms 

vid bevisvärdering och dess kapabilitet att användas ensamt som bevis vid en fällande 

dom blir en efterföljande diskussion. Därefter följer en kort redogörelse över hur 

bevisrätten ser ut idag och vilka principer domaren är bunden av vid sin bevisvärdering.  

Andra delen i uppsatsen utforskar om edens ändamål är uppnåeliga utifrån ett 

psykologiskt perspektiv. Kapitel 5 och 6 utreder vad som kan förorsaka en falsk utsaga 

och hur en falsk utsaga gestaltar sig. Vilka resultat psykologiska studier framställt 

gällande människans reaktion vid lögn, samt människans minnesförmåga av en händelse 

presenteras.  Framställningen avslutas med en diskussion och analys över de slutliga 

slutsatser som uppsatsen gett upphov till.  
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2. Nuvarande regleringen av vittneseden 

2.1 Motiven bakom vittneseden 

Att våga lita på en person kräver stor förtröstan. Eden har i hela världen under flera 

årtionden använts som ett medel för att garantera sanning. Under en period rådde det 

inflation i användandet av eder då det fanns befattningseder, tro- och huldhetseder och 

sådana eder som garanterade uppgifters sanningsenlighet. Användandet av eder har 

avtagits och idag kvarstår endast ett fåtal befattningseder och ett fåtal eder med funktionen 

som sanningsgarant. Vittneseden som används vid rättegång för att garantera att 

sanningen når domstolen är en sådan ed som kvarhållits. Vittnesedens utformning 

härstammar från gammal germansk rätt. I germansk rätt användes eden som ett bevis för 

att en person talade sanning. För att stärka edens bevisverkan var det var vanligt att eden 

svors vid någon egendom eller Gud. Att eden kopplades till en sak eller en Gud stärkte 

bevisvärdet genom att det personliga ansvaret växte och personens handlingar ålades 

konsekvenser.2  

Under medeltiden ökade användandet av eder. Diskussion fördes dock hur eden som 

ansågs vara ett hedniskt medel för att garantera sanning skulle tillämpas i det framvuxna 

kristna samhället. Hur eden skulle användas som rättsinstrument och vilken vikt eden 

skulle ges vid rättegång var också uppe till diskussion. Slutsatserna ledde dock inte till att 

eden försvann ur rättssystemet, utan ederna fick en påbyggnad som passade bättre in i det 

kristna samhället.3  Genom den nya edens utformning anropades Gud för att garantera 

sanningshalten. Att eden svors vid Gud betydde att Gud togs till vittne och hämnare och 

om löftet inte hölls innebar det ett självförvållat fördärv för personen.4 Eden hade en 

betydelse av gudsfruktan för den som svor eden. Eden var ett medel som ansågs vara sänt 

från Gud för att upprätthålla samhällsordning.5  

Under 1800-talet förändrades synen på eden. Eden som svors vid Gud användes för att 

påvisa att det utöver den värdsliga rättvisan fanns en gudomlig rättvisa. Varje person hade 

ett eget ansvar inför Gud att hålla sig till det föreskrivna, och det fanns utöver den 

                                                 
2 Malmer, De försvunna ederna, s 237f. och Lagerbielke, Om mened, s 62. 
3 Malmer, De försvunna ederna, s 238. 
4 Malmer, De försvunna ederna, s 239. 
5 Malmer, De försvunna ederna, s 239. 
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värdsliga rättvisan en gudomlig rättvisa som skulle ge frihet till den person som valt att 

leva rätt och sanningsenligt. Att avge en falsk utsaga skulle i slutändan straffa sig självt.6  

Immanuel Kant hade uppfattningen att eden som sådan inte fyllde någon funktion. Han 

menade att det var ren vidskepelse att tro på att en person som avlagt ed garanterat talade 

sanning. Att eden skulle medföra ett större personligt ansvar inför Gud att hålla sig till 

sanning än vad som annars skulle gälla tycktes vara märkligt. Det personliga ansvaret att 

leva rätt och riktigt var rimligen lika stort även utan avläggandet av ed.7 Den religiösa 

eden skulle inte heller ge någon verkan för icke-religiösa. Utan tro på ett eget ansvar inför 

Gud saknade eden några konsekvenser. Immanuel Kant menade dessutom att eden 

inskränkte på människans frihet.8  

Med Immanuel Kants åsikter i åminne splittrades uppfattningen om eden upp i tre olika 

läger. Vissa menade att eden skulle fortsätta vara kvar i dess religiösa förtecken, medan 

radikala debattörer menade att en reform av eden var nödvändig. Med ett franskt 

edsformulär till förebild menade de radikala debattörerna att eden skulle sväras på sin 

egen heder och sitt eget samvete för att även vara relevant för de icke-religiösa. Det tredje 

lägret var av uppfattningen att eden saknade funktion, och ställde sig därmed tveksamma 

till att behålla eden över huvud taget.  Tveksamheten uppkom i och med edens uttryck 

för dubbelmoral där sanningen endast tycktes premieras vid avläggande av ed och inte 

annars. Att tala sanning under ed skulle innebära en förmildring av plikten att annars hålla 

sig till sanningen menade dem.9  

År 1876 blev det aktuellt att diskutera edens existens i riksdagen i Sverige. Under den 

tiden tycktes det även i Sverige råda inflation i användandet av eder.  Det var vanligt att 

använda befattningseder och sådana eder som skulle garantera sanningsenliga uppgifter. 

Samhället hade genom överanvändningen av ederna tappat respekten för edens innebörd. 

Edens styrka tycktes vara urholkad och för att respekten för eden som medel skulle leva 

kvar var någon åtgärd oumbärlig. Andrakammarledamoten Edward Casparsson framhöll 

i en motion att eden som medel endast gavs betydelse om användningen blev mer 

återhållsam.  Sanningsplikten som eden erhöll var tvungen att gälla endast de situationer 

där det var nödvändigt. Vittneseden ansågs vara av sådan art att den skulle behållas för 

                                                 
6 Malmer, De försvunna ederna, s 242. 
7 Malmer, De försvunna ederna, s 241.  
8 Malmer, De försvunna ederna, s 241. 
9 Malmer, De försvunna ederna, s 241. 
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att kunna garantera att sanningsenliga uppgifter kom domstolen till del under rättegång.10 

Casparssons motion bifölls av både första och andra kammaren.11  

Tio år senare, år 1886, återkom diskussionen i riksdagen om edernas förekomst. Denna 

gång var det andrakammarledamoten och pastorn Jacob Ekman som i en motion framhöll 

flera olika eders avskaffande. De eder Ekman avsåg att avskaffa var de eder som utfäste 

framtida handlanden. Framtiden kunde ingen försäkra sig om ansåg Ekman varför de 

ederna inte fyllde någon funktion. Vittneseden som bekräftade sanningen av redan 

inträffade händelser ansåg han dock som nödvändig att kvarhålla.12 Första kammaren var 

av samma åsikt att vittneseden var sådan att den skulle behållas. Att vittneseden syftade 

till att bekräfta något förflutet som personen innehöll kunskap och vetskap om var ett av 

skälen till att behålla den. Vittneseden ansågs som ett viktigt medel för att upprätthålla 

rättssäkerhet. 13 

2.2 Nuvarande reglering av straffsanktionerad sanningsplikt 

Vittneseden har genom historien kvarhållits som ett medel för att garantera sanning. 

Genom tiderna har eden svurits på Gud, men i den nuvarande regleringen i svensk rätt 

svärs eden, likt det franska edsformuläret från 1800-talet, på sin egen heder och sitt eget 

samvete. Det är en medborgerlig skyldighet att vid kallelse vittna i rättegång. Det är 

endast närstående till part i målet eller underårig som inte innehar skyldighet att vittna, 

annars föreligger vittnesplikt enligt 36 kap 1 § RB.  Om vittnet vägrar att avlägga ed kan 

vite dömas ut eller så kan personen häktas i enlighet med 36 kap 21 § RB.  

Vid rättegång ska vittnen avlägga ed enligt 36 kap 11§ RB där de lovar och försäkrar att 

de ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra. Vittnesutsagan är ett 

viktigt medel som används för att kunna värdera målsägandens och den tilltalades 

uppgifter.14 Om vittnet inte håller sig till sanningen kan han eller hon dömas för mened 

enligt 15 kap 1 § brottsbalken (BrB). Eftersom vittnesutsagan ofta är ett värdefullt bevis 

har lagstiftaren ansett det viktigt att vittnet talar sanning men också att vittnet infinner sig 

under rättegången för att kunna avge sin information.15 

                                                 
10 Malmer, De försvunna ederna, s 245. 
11 Malmer, De försvunna ederna, s 246 och 248. 
12 Malmer, De försvunna ederna, s 249.  
13 Malmer, De försvunna ederna, s 252. 
14 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 24. 
15 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 24. 
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Målsäganden avger inte sin utsaga under sanningsplikt även om domaren ofta erinrar 

målsäganden om sanningens vikt innan förhöret inleds. Det framgår motsatsvis av 36 kap 

1 § RB att målsäganden inte ska avlägga ed då det endast är var och en som inte är part i 

målet som kan höras som vittne.  

Parter i brottmål utgörs av åklagaren och den tilltalade. Målsägande kan anses vara part 

under vissa förutsättningar. Rättegångsbalken regler skiljer mellan allmänt åtal och 

enskilt åtal. Vid allmänt åtal förs talan av åklagaren medan det vid enskilt åtal är 

målsäganden som för talan. Åtalsrätten åligger både målsäganden och åklagaren. 

Målsägandens rätt att åtala kan vara konkurrerande eller exklusiv och primär eller 

subsidiär gentemot åklagarens åtalsrätt. Konkurrerande åtalsrätt innebär att målsägande 

kan väcka åtal i åklagarens ställe eller biträda åklagarens åtal. Vid exklusiv åtalsrätt är 

målsäganden den enda som har rätt att väcka åtal. Målsäganden primära och subsidiära 

åtalsrätt stadgas i 20 kap 8 § RB. Primär åtalsrätt föreligger då målsäganden har rätt att 

väcka åtal innan åklagaren gett besked i frågan. Subsidiär åtalsrätt å sin sida innebär att 

målsägande måste vänta in ett besked att åklagaren inte kommer väcka åtal för att 

målsäganden själv ska kunna väcka åtal. Skälen till målsägandens subsidiära åtalsrätt är 

att brottsoffret ska kunna få upprättelse genom en kontrollerande funktion.16 

Målsägandens åtalsrätt är vanligtvis subsidiär utom när det gäller brott om obefogat och 

falskt åtal i 15 kap 5 § BrB och falsk tillvitelse enligt 15 kap 7 § BrB.  

Om målsägande för talan i ansvarsdelen eller talan om enskilt anspråk ska denne höras 

som part.17 Vid talan om skadeståndstalan är huvudregeln att åklagaren för talan åt 

målsägande, men målsäganden ska fortfarande betraktas som part i målet enligt 22 kap 2 

§ RB.18 Målsäganden har också möjlighet att bli part i målet genom att biträda åklagarens 

åtal och får då nästintill samma befogenheter som åklagaren. Målsäganden kan inta 

partsställning även då allmänna åtalet ogillats och målsäganden genom överklagan till 

högre rätt övertar åtalet eller annars tar över ett allmänt åtal då åklagaren lagt ned sin 

talan. 19  

Vittnesförbudet i 36 kap 1 § RB omfattar även de som agerar som ställföreträdare för 

målsäganden. Förbudet att vittna under straffansvar för målsäganden är definitivt och inga 

                                                 
16 Ekelöf, Rättegång II, s. 61 ff. och NJA II 1943 s. 263 f.   
17 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s. 173.   
18 Boman, SvJT 1967 s. 81.  
19 Ekelöf, Rättegång II, s. 59 f.   
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undantag föreligger. Regeln i 37 kap 1 § RB som stadgar att parter under förhör kan lämna 

sanningsförsäkran gäller endast i tvistemål. En möjlighet för målsäganden att eventuellt 

höras under sanningsförsäkran är i det fall då målsäganden yrkat skadestånd i åtal för 

brott. Sanningsförsäkran ska då inte avse uppgifter som berör ansvarsfrågan.20 

Om målsägande inte har sanningsenliga avsikter kan detta trots avsaknad av ed komma 

att straffas. Enligt 15 kap 5 § BrB kan den som med uppsåt väckt åtal mot oskyldig dömas 

för falskt åtal till fängelse i högst två år, och om brottet är grovt till fängelse i högst fyra 

år. Enligt 15 kap 7 § BrB kan målsägande om denne utan riktiga grunder anmäler någon 

för brott dömas för falsk tillvitelse i fängelse upp till två år. Målsägandens roll är på så 

sätt straffrättsligt jämförbar med vittnens position som straffas för mened vid avgivande 

av falska uppgifter.  

2.3 Målsägande som upplysningsperson 

Även om målsägande inte får höras som vittne i rättegång enligt 36 kap 1 § RB ges dock 

möjlighet att avge uppgifter inför rätten under rättegång. Rätten hör då målsägande endast 

upplysningsvis enligt 37 kap 1 § RB och någon sanningsplikt för målsägande föreligger 

inte då. Frågan jag ställer mig är varför vittneseden som sanningsgarant endast används 

av vittnen och inte parter i målet. Är det inte viktigt att målsägandens uppgifter bär 

sanningens prägel? 

I det följande framställs motiven till att målsägande endast ska höras som 

upplysningsperson utan sanningsplikt. För att utreda varför det nuvarande rättsläget ser 

ut som det gör är det dock först nödvändigt att förstå innebörden av begreppet 

målsägande.  

2.3.1 Definitionen av ”målsägande” 

Vid rättegång förhörs personer som berörts av brottets verkningar. Vid förhören med 

personerna ställs rätten inför bedömningen om personen ska höras under straffansvar som 

vittne enligt 36 kap 1 § RB eller om personen ska höras som målsägande enligt 37 kap 1 

§ RB. För att veta detta blir innebörden och definitionen av målsägandebegreppet 

avgörande. 

                                                 
20 Heuman, Målsägande, s 81. 
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Innebörden av målsägande definieras i 20 kap 8 § 4 st RB som den person mot vilken 

brott är begånget, eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Den person mot 

vilken brott är begånget uppfattas i litteraturen som den person vars intresse skyddas 

genom det straffbud som är aktuellt i målet.21 Hagströmer menar dock att kretsen personer 

är mer vidsträckt än så. Hagströmers konstaterande skiljer sig dock inte från den allmänna 

uppfattningen eftersom Hagströmer tolkar straffbudens skyddsintressen restriktivt. De 

flesta tycks därför vara överens om innebörden av rekvisitet och att bedömningen utgår 

från straffbudets skyddsintresse. 22 

Det tredje rekvisitet, lidit skada, har sitt ursprung i skadeståndsrätten och syftar därför till 

ekonomiska skador som kan ha drabbat personen genom brottet.23 Vissa menar att 

innebörden av ”lidit skada” hämtats från äldre regler i 6 kap strafflagen (SL). Om 

personen enligt 6 kap SL berättigades skadestånd ska personen även anses ha lidit skada 

i den nuvarande bestämmelsen i 37 kap 1 § RB. Denna syn vinner visst stöd i praxis. 

Andra menar att målsägande lidit skada oavsett vilka regler som tillerkänt målsägande 

ersättning.24 Heumans slutsats är att den som genom brott blivit berättigad skadestånd är 

att anse som målsägande om inte särskilda skäl kan åberopas emot det.25 Han vidhåller 

dock att alla som genom culparegeln i 2 kap 1 § skadeståndslagen (SkL) blir berättigade 

skadestånd inte kan anses vara målsägande endast på den grunden. Den som genom 

gärningsmannens vårdslöshet tillfogas sakskada kan vid misshandelsmål därför inte anses 

vara målsägande på den grunden att denne genom culparegeln är skadeståndsberättigad.26 

I litteraturen har tolkningen av rekvisitet förnärmad gått isär, eller i vart fall har 

innebörden av rekvisitet uppfattats som otydlig.27 Hagströmer menar att en person kan 

anses vara förnärmad då han eller hon fått sitt rättsligen skyddade intresse inskränkt 

genom brott. 28 Olivecrona och Ekelöf framhåller därutöver att det krävs något mer än att 

personen haft en känsla av att vara förnärmad. Ekelöf menar dessutom att rätten vid beslut 

om partsställning även ska ta hänsyn till skälen att brottsoffrets möjlighet till upprättelse 

                                                 
21 Heuman, Målsägande, s 35. 
22 Heuman, Målsägande s 35f och Hagströmer, Svensk straffrätt I, s 83. 
23 Heuman, Målsägande, s 37. 
24 Heuman, Målsägande, s 38 och s 41. 
25 Heuman, Målsägande, s 39 ff. 
26 Heuman, Målsägande, s 39. 
27 Heuman, Målsägande, s 36f. 
28 Heuman, Målsägande, s 36 och Hagströmer, Efterlämnade föreläsningsanteckningar i svensk straffrätt, s 

27. 
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samt målsägandens kontroll genom den subsidiära åtalsrätten.29 Någon närmare 

förklaring av rekvisitet än så saknas tyvärr både i motiven och i praxis.30 Att klargöra 

begreppet ytterligare kan dock förordas för en mer rättssäker process där det lättare går 

att urskilja vem som ska höras som målsägande respektive vittne. Definitionen avgör 

sanningspliktens infinnande varför en mer klargörande innebörd kan tyckas önskvärd. 

2.3.2 Jämviktsprincipen 

Varken målsägande eller den tilltalade avlägger ed under rättegång i brottmål. Orsaken 

till att den tilltalade inte avlägger ed framhålls i rättegångsbalkens förarbeten. Den 

tilltalades skuld ska i brottmål bevisas av den allmänna åklagaren. 

Processlagsberedningen anförde att det därför inte var rimligt att den tilltalade skulle 

höras under straffansvar eftersom utredningens fullgörande inte ligger på den tilltalades 

axlar. Den tilltalade har ingen bevisbörda eller utredningsbörda, och ska betraktas som 

oskyldig om inte motsatsen är bevisad av den allmänna åklagaren. 

Processlagsberedningen menade dessutom att den tilltalade vid en straffsanktionerad 

sanningsplikt skulle ställas inför en inre konflikt mellan att tala sanning eller ta hänsyn 

till sin självbevarelsedrift. Slutsatsen blev att det vore olämpligt för den tilltalade att tala 

under sanningsplikt och därmed avlägga ed. 31 

Som orsak till att målsägande inte skulle avlägga ed framförde processlagsberedningen 

att det var olämpligt att säkerställa pålitligheten i dennes uppgifter trots att målsäganden 

till skillnad från den tilltalade visserligen ska bidra till utredningen i målet. I grunden 

tycks Processlagsberedningens antagande att varken den tilltalade eller målsägande skulle 

avlägga ed grunda sig i en princip att upprätthålla en jämvikt mellan parterna. Jämvikten 

mellan dem ansågs viktig eftersom de är att anse som varandras naturliga motparter. Vid 

bevisvärderingen skulle inte någon av utsagorna tillmätas ett högre bevisvärde bara på 

den grunden att en av parterna avlagt ed och vittnat under sanningsplikt. Målsägande 

skulle få en alltför gynnad position vid bevisvärderingen om dennes berättelse 

garanterades sanning genom eden.32  

Några av ledamöterna i lagrådet anförde att målsägande inte skulle höras under ed men 

att det i undantagsfall vore lämpligt att göra det med utgångspunkt i målsägandens 

                                                 
29 Ekelöf, Rättegång II, s. 65 ff och Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s 74 och 78. 
30 Heuman, Målsägande, s 36 f. 
31 SOU 1938:44 s 389 och 407. 
32 SOU 1938:44 s 389 och SOU 1926:32 s 267.  
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intressen i målet.33 I de fall målsäganden inte hade större intresse i målets utgång skulle 

målsägande enligt deras åsikt kunna höras under ed. De menade att målsägande skulle 

kunna höras under ed då förlikning, avstående och avsaknad av rätt att föra talan om 

ansvar eller enskilt anspråk var för handen. Departementschefen menade dock att förhör 

med målsägande som vittne inte var aktuellt eftersom det skulle rubba jämvikten mellan 

parterna. Vidare förstod inte departementschefen varför målsägande skulle höras som 

vittne i de fall målsägande avstått från att föra talan som lagrådsledamöterna tagit upp 

som förslag. Att eden skulle skänka större tillförlitlighet till uppgifterna i utsagan än om 

målsägande endast hördes upplysningsvis i mål där målsäganden inte hade några 

intressen i målets utgång ställde sig departementschefen tveksam till. 

Departementschefen såg det inte som en omöjlighet att tillmäta tilltro till målsägandens 

uppgifter som avgetts utan straffansvar. Att målsägandeutsagan skulle kunna tillmätas 

bevisvärde trots avsaknad av ed stod upp till rätten att avgöra i sin fria bevisprövning.34 

Det som var avgörande för beslutet att målsägande inte skulle avlägga ed vid rättegång 

var att upprätthålla en jämvikt mellan den tilltalade och målsägande i bevishänseende.35  

Även andra tänkbara orsaker till uppfattningen att målsägande inte bör avlägga ed ska 

presenteras i den fortsatta framställningen. 

2.3.3 Intressekollision 

Likt den argumentation Processlagsberedningen förde om att den tilltalade vid en 

straffsanktionerad sanningsplikt skulle ställas inför en inre konflikt går det att föra en 

argumentation om målsägandes inre konflikt. Målsägandens intressen i målet hindrar 

målsäganden från att tala sanning. Målsäganden kan vara intresserad av att utgången i 

målet blir en fällande dom eller att det yrkade skadeståndet ska bifallas att pressen till 

lögn blir överhängande. Om en straffsanktionerad sanningsplikt skulle införas skulle en 

intressekollision uppstå där målsägandens intressen i målet skulle ställas mot plikten att 

tala sanning. Målsägandens avsikter i målet skulle genom en straffsanktionerad 

sanningsplikt gå förlorade.36 

                                                 
33 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 40f. 
34 SOU 1941:7 s 514 f. och Heuman, Målsäganden, s 82 f. 
35 SOU 1941:7 s 514 f. och Heuman, Målsäganden, s 82 f. 
36 Heuman, Målsäganden, s 87. 
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Hur stor roll målsägandens intressekollision spelade vid bedömningen att målsägande inte 

ska avlägga ed är omdiskuterat. Kan en intressekollision för målsäganden verkligen vara 

ett motiv till att avstå från att höra målsäganden under straffansvar? 

Att målsägandens intressen alls kan vara föremål för bedömning i brottmål är inte alla 

ense om.37 Gregow är av uppfattningen att målsägandens motiv och intressen i målet ska 

beaktas vid bevisvärderingen av dennes utsaga. Målsägandens intressen bör tas i 

beaktning av rätten eftersom målsägande kan ha motiv till att falskt anklaga den tilltalade 

för brott på grund av en frostig relation dem emellan. Sådana personliga motsättningar 

mellan parterna menar Gregow blir motiv för målsäganden att falskt anklaga den tilltalade 

för brott varför rätten bör ta det i beaktning vid bevisvärderingen.38 Sutorius å sin sida 

menar att målsägandens tänkbara motiv inte alls ska vara något för rätten att bedöma. Om 

det skulle föreligga sådana motiv som grundar sig i personliga motsättningar mellan 

parterna bör utredningen bli bredare och mer djupgående och inte i sig utgöra en grund 

för bevisvärderingen av utsagan. 39 

Vittneseden används som medel för att försäkra sanningsenliga uppgifter utan hänvisning 

till vittnets motiv eller intressen i målet. Vittnet kan likt parterna i målet ha motiv till en 

falsk utsaga. Den intressekonflikt vittnet ställs inför under en straffsanktionerad 

sanningsplikt var inte tillräcklig för att avstå från edens kvarhållande. 

Processlagsberedningen fann inte att omständigheter som personliga motsättningar, 

vittnets beroendeställning till någon part, eller andra omständigheter som sätter vittnet i 

en intressekonflikt kunde hindra vittnet från att förhöras under straffansvar.40 Domstolen 

ges möjlighet att ta sådana motiv i beaktning vid bevisvärderingen av utsagan, och det 

skulle därför inte påverka vittnesedens existens. Eftersom vittnets intressekonflikt inte 

skulle hindra vittnet från att avlägga ed anser Heuman att målsägandens intressekollision 

inte heller kan anses ha inverkat på beslutet att målsäganden endast ska höras 

upplysningsvis. Att målsägande inte skulle vara kapabel till att avlägga ed på grund av 

intressen i målet vore orimligt. 41 

I tvistemål har parternas intressen i målet inte varit ett förhinder för att försäkra 

sanningsenliga uppgifter från parterna. Enligt 37 kap 2 § RB kan parter i tvistemål innan 

                                                 
37 Heuman, Målsägande, s 86 ff. och Jmf. JO 1954 s 195. 
38 Gregow, SvJT 1996 s 519. 
39 Sutorius, Kaldal, Bevisprövning vid sexualbrott, s 91 f. och NJA 1980 s 725. 
40 SOU 1938:44 s 396. 
41 Heuman, Målsägande, s 86 f. och JO 1954 s 195. 
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förhöret inleds lämna sanningsförsäkran där parten lovar och försäkrar på heder och 

samvete att det är sanningen som ska berättas. Sanningsplikt tycks vara befogat i tvistemål 

och torde därför inte vara ett förhinder för parter i brottmål på grund av intressen i målet.42 

Den intressekollision som målsägande ställs inför skiljer sig inte från vad parterna i 

tvistemål ställs inför. Heuman drar därför slutsatsen att den intressekollision som 

målsägande ställs inför inte tycks kunna utgöra grund för vittnesförbud för parter i 

brottmål.43 

Målsägandens intressekollision i brottmål tycks av det framkomna inte ligga till grund 

för vittnesförbudet. Grunden till att målsägande endast hörs upplysningsvis tycks därför 

främst vara att upprätthålla en jämvikt mellan den tilltalade och målsäganden. För att 

förstå edens bevisverkan för utsagors bevisvärde ska den grundläggande bevisrätten 

genomgås i det följande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Heuman, Målsäganden, s 87 
43 Heuman, Målsäganden, s 87. 
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3. Grundprinciper vid bevisvärdering 

3.1 Inledning 

Bevisvärderingen är en central del i dömandet. Domarna avsätter oftast mer tid åt 

värderingen av bevis än rättsfrågan i sig. Domstolen ska genom värderingen av bevis 

utreda sanningen bakom den inträffade brottshandlingen. I Sverige har det förelegat olika 

teorier om hur bevisvärderingen av utsagor och andra bevis ska gå till för att utreda den 

historiska sanningen. Under medeltiden kunde den tilltalade tvingas visa sin oskuld 

genom praktiska handlingar så som att gå utan skor på brinnande kol.44 I nutid har dock 

den legala bevisteorin och den fria bevisvärderingen varit aktuella. Den legala bevisteorin 

innebar att det i lagen fastställdes vilka bevis som tilläts att läggas fram vid rättegång och 

vilket bevisvärde de kunde tillmätas. Den legala bevisteorin avskaffades i och med den 

nya rättegångsbalken men fungerade som ett kontrollmedel för en enhetlig bevisvärdering 

i rättsväsendet. Istället för den legala bevisteorin fick den fria bevisföringen och den fria 

bevisvärderingen sitt genomslag i den nya rättegångsbalken.45  

3.2 Fri bevisföring och fri bevisprövning 

Den fria bevisprövningens princip stadgas i 35 kap 1 § RB. Den utgör motsatsen till legal 

bevisprövning och ger rätten frihet att bedöma vad som är av relevans i målet och vilket 

bevisvärde vart och ett av bevisen ska tillmätas. 46 Orsaken till införandet av fri 

bevisföring och fri bevisvärdering var att sanningens utletande skulle kunna ske utifrån 

flera olika källor och inte endast sådant som kunde fastställas genom lag som den legala 

bevisteorin innebar.47 Eftersom bevisföringen är fri saknas det reglering kring vilka bevis 

som är tillåtna. En grundläggande princip som flera av rättegångsbalkens bevisregler 

belyser är principen om det bästa bevismaterialet. Principen innebär att det bevismedel 

som av flera källor frambringar den säkraste bevisningen ska presenteras inför rätten.48   

För att upprätthålla en enhetlig bevisvärdering inom rättsväsendet vid tillämpning av fri 

bevisföring och bevisprövning uppställer förarbetena vissa förhållningsregler som 

                                                 
44 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 33. 
45 Ekelöf, Rättegång IV s 27. 
46 Prop 2004/05:131 s 80, Ekelöf, Rättegång IV s 26. 
47 SOU 1938:44, s. 377. 
48 Ekelöf, Rättegång IV s 28 f. och Ekelöf, Rättegång V s 11. 
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domaren är skyldig att följa. Domaren får inte grunda sin bedömning på ett helhetsintryck 

av den samlade bevisningen. En sådan bedömning skulle leda till en godtycklig utredning 

som grundar sig på domarens subjektiva uppfattning.49 Istället ska bevisen granskas 

enskilt, var för sig, innan frågan om den tilltalades skuld som helhet bedöms. Följden av 

att bevisen granskas var för sig är att domarens helhetsbedömning blir kontrollerad. En 

kontrollerad helhetsbedömning förhindrar överskattning och underskattning av det 

samlade bevismaterialets bevisvärde.50 

Domstolens bedömning av bevisvärdet ska vila på en rationell grund. Resonemanget som 

domstolen för gällande bevisens bevisvärde ska gå att förklaras på rationell grund. 

Övervägandena ska kunna förstås av andra förnuftiga personer. Bakgrunden är att lika 

fall ska dömas lika och att bedömningen sker objektivt. 51 En förutsättning blir därför att 

domarens egen övertygelse lämnas därhän vid bevisvärderingen för att beslutet istället 

ska grundas på rationella och objektiva överväganden. 52 

3.3 Principer om omedelbarhet, muntlighet och koncentration 

För att underlätta den praktiska tillämpningen av den fria bevisföringens princip infördes 

principer om muntlighet, omedelbarhet och koncentration.53 Dessa principer tillsammans 

utgjorde en viktig förutsättning för att kunna avge riktiga avgöranden.54 Principerna 

bidrar till en väl avvägd bevisvärdering genom att det som antas ha betydelse för utgången 

framhålls vid huvudförhandlingen. Parterna får därmed ta del av vad rätten grundar sitt 

domslut på. 55 

Omedelbarhetsprincipen säkrar att domslutet bygger på en rationell bedömning. 

Principen är stadgad i 30 kap 2 § RB och innebär att domarna i sin bedömning är bundna 

till vad som yrkats och vad som framställts under huvudförhandlingen.56 Om domslutet 

mot förmodan skulle grundas på annat än vad som förekommit under huvudförhandlingen 

skulle det utgöra rättegångsfel.57  

                                                 
49 Heuman JT 2004-05 s 42 f. 
50 Christianson, Handbok i rättspsykologi, s 399 
51 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 22f. 
52 Christianson, Handbok i rättspsykologi, s 399 
53 Ekelöf, Rättegång IV s 27 f. 
54 Prop 2004/05:131 s 80f. 
55 Prop 2004/05: 131 s 80 och s 145.  
56 Ekelöf, Rättegång IV s 27 f. 
57 RH 1991:95 
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Enligt 46 kap 6 § 4 st RB kan bevisning åberopas genom hänvisning till handlingar i målet 

om det anses lämpligt. Om uppgifter från förundersökningen ska kunna bedömas som 

bevisning i målet måste det åberopas som bevisning under huvudförhandlingen. Om en 

person i sin utsaga under huvudförhandlingen avviker från det som tidigare har nämnts i 

förundersökningen kan det endast användas som processmaterial om det läggs fram under 

huvudförhandlingen. Bevisningen ska annars nå domstolen utan mellanhänder. Vid 

bevisvärdering av utsagor är det viktigt att personen inställer sig personligen vid 

rättegången för att domstolen ska få en egen uppfattning om personens trovärdighet och 

uppgifternas tillförlitlighet.58  

Muntlighetsprincipen som stadgas i 46 kap 5 § RB innebär att allt som framförs under 

huvudförhandlingen ska ske muntligen.59 Om skriftliga handlingar åberopas eller annars 

behöver komma rätten till del ska de läsas upp högt. Uppläsning av skriftliga handlingar 

ska dock ske i minsta möjliga mån och är endast befogat om rätten finner det lämpligt för 

handläggningen.60 Vittnen och parter ska enligt 36 kap 16 § 1 st RB och 37 kap 3 § 1 st 

RB avge sina utsagor muntligen inför rätten. Uppläsning av skrivet material ska undvikas 

för att utsagan ska lämnas från personen själv. Personen ska fritt få berätta sin version av 

vad som inträffat. 61 Endast om något är otydligt eller ofullständigt i uttalanden som görs 

vid huvudförhandlingen kan rätten genom frågor och påpekanden avhjälpa dessa enigt 46 

kap 4 § RB. Handläggningen ska enligt samma bestämmelse genomföras så att ordning 

och reda iakttas.  Domarna ska vid förhandlingen se till att inget onödigt dras in i målet.  

För att domarna ska få en helhetsbild av bevissituationen ska huvudförhandlingen vara 

koncentrerad.62 46 kap 11 § RB stadgar att inga onödiga uppehåll ska ske under 

huvudförhandlingen och att det så långt som det är möjligt ska genomföras i ett 

sammanhang. Koncentrationsprincipen bidrar till att domarna lättare kan minnas 

processmaterialet vid sin överläggning. Eftersom domarna minns detaljer bättre vid en 

koncentrerad rättegång kan utsagornas tillförlitlighet bedömas utifrån bättre 

förutsättningar än vad som annars vore fallet.63  

                                                 
58 Bylander, Muntlighet vid domstol I Norden- en exposé, s 23 
59 Prop 2004/05: 131 s 80, s 145.  
60 Ekelöf, Rättegång V s 14 och Prop. 2004/05:131, s 147 och Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, 

s 26- 28. 
61 Bylander, Muntlighet vid domstol i Norden- en exposé, s 23. 
62 SOU 2001:103, s 213 
63 Ekelöf, Rättegång V, s 12. 
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3.4 Bevistema och bevisfaktum 

Vid domstolens utletande av sanningen ska åklagarens gärningspåstående ställas mot 

bevisens samlade bevisvärde för att utröna om det överensstämmer med det som faktiskt 

har inträffat.64 Utgångspunkten vid bedömningen är åklagarens gärningsbeskrivning i 

vilken brottet klarläggs. Vid bevisvärderingen är det viktigt att veta vad det är i målet som 

faktiskt ska bevisas, och med vilka medel det kan bevisas. Det som ska bevisas brukar 

benämnas som bevistema och utgörs alltså av åklagarens gärningsbeskrivning. Hela 

processen kretsar kring gärningsbeskrivningen.65 Gärningsbeskrivningen underlättar för 

rätten att organisera bevismaterialet och strukturera upp processen inför 

bevisvärderingen. 66  Det som åklagaren eller försvaret åberopar som direkt hänför sig till 

gärningsbeskrivningen kallas för bevisfakta. Bevisfakta brukar beskrivas som direkta och 

verkliga bevis.67 För att ett åtal ska kunna bifallas krävs att hela gärningsbeskrivningen 

är styrkt av bevisfakta. 68  

En utsaga kan utgöra bevisfakta i det avseendet att det stärker ett helt bevistema eller 

delar av bevistemat. För att en utsaga ska betraktas som ett bevisfaktum måste den baseras 

på den händelse som ska bevisas. Schelin menar att händelsen ska ha ”utgjort en 

nödvändig betingelse för utsagan.” Diesen uttrycker att bevisfaktum föreligger om 

”beviset fanns på brottsplatsen”.69 Det ska alltså föreligga ett kausalsamband mellan 

händelsen och utsagan.70 Utsagans bevisvärde bedöms utifrån hur starkt det bevisar det 

påstådda i gärningsbeskrivningen. 71  

Gärningsbeskrivningens äkthet kan utrönas genom en jämförelse med andra tänkbara 

orsaker som lett till det inträffade. Domstolen kan ex officio använda processmaterialet 

för att pröva möjliga alternativa hypoteser som betingat händelsen.72 För att bedöma 

utsagors relevans för målet och dess bevisvärden kan alternativa hypoteser användas. 

Vittnespsykologer använder sig av alternativa hypoteser för att bedöma utsagors 

                                                 
64 Christianson, Handbok i rättspsykologi, s 395. 
65 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s 203 
66 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 42f. Ekelöf, Rättegång V, s 159; Träskman, Våldtäkt, 

våldtäktsman, gärningsbeskrivning och egenhändigt brott, s 689 
67 Diesen och Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn. Den rättsliga hanteringen, s 45 
68 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 43. 
69 Diesen , Felkällor vid bevisvärdering, s 496. 
70 Ekelöf , Rättegång IV, s 133f, och Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 47. 
71 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 47. 
72 Bolding, SvJT 1988 s 609, Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 60.och, Christianson, Handbok 

i rättspsykologi, s 404. 
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tillförlitlighet.73 Alternativa hypoteser kan till exempel vara att det finns en annan 

gärningsman eller att personen som avger utsagan har motiv bakom en falsk utsaga.74 Att 

personen läst om fallet i media kan påverka det egna minnet av händelsen så att den 

ursprungliga uppfattningen förändras. Personen som avger utsagan kan ha påverkats av 

yttre faktorer som resulterat i en felaktig utsaga vilket behandlas närmare i avsnitt 6.2.2.  

3.5 Erfarenhetssatser 

För att bedöma hur väl ett bevis stärker gärningsbeskrivningen använder sig rätten av 

något som kallas för erfarenhetssatser. Erfarenhetssatser är kunskap om vad som generellt 

brukar föreligga vid en viss omständighet.75  Erfarenhetssatsen utreder därför inte vad 

som skett i det enskilda fallet, utan är ett hypotetiskt antagande om vad som vanligen 

brukar ske.76 Det går att dela in erfarenhetssatser i dels särskilda erfarenhetssatser dels 

allmänna erfarenhetssatser. Särskilda erfarenhetssatser grundar sig ofta på empirisk 

forskning, medan allmänna erfarenhetssatser just grundar sig på sådant som anses allmänt 

erfaret. Erfarenhetssatserna avgör hur sannolikt det är att det har inträffat på det sätt som 

framkommit i målet.77  

Vid bedömningen prövas erfarenhetssatsen mot konkreta uppgifter som framkommit i 

målet.78 Erfarenhetssatser fungerar därför som en hjälp för domaren att värdera bevisens 

relevans. Det är viktigt att inte förväxla erfarenhetssatser med fördomar eftersom 

fördomar innehar en förhandsuppfattning om det inträffade. Bedömningen utifrån 

erfarenhetssatser ska göras helt förutsättningslöst. 79 Erfarenhetssatserna kan inte själva 

användas som bevis, utan tillämpas som ett instrument för att tolka olika bevisfaktas 

relevans och styrka i målet. 80 Ett exempel på en erfarenhetssats som praxiseras av 

domstolen är att det i en tillförlitlig utsaga från målsägande används mycket detaljer för 

att beskriva en inträffad händelse. Erfarenhetssatsens innebörd är då inte att innehållet av 

                                                 
73 Trankell, Vittnespsykologins arbetsmetoder, s 97, 128 ff; Köhnken, Statement Validity Analysis and the 

”Detection of truth”, s 43 
74 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 63 f. 
75 Ekelöf, Rättegång IV, s 14, Goldsmith, Domarens och åklagarens bevisvärdering ur preskriptiv och 

deskriptiv synvinkel, s 212 
76 Edelstam, Sakkunnigbeviset, s 113. 
77 Stening, Bevisvärde, s 40. 
78 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 51. 
79 Gregow, Tolkningsfrågor i Högsta domstolen, s 509 ff. 
80 Goldsmith, Domarens och åklagarens bevisvärdering ur preskriptiv och deskriptiv synvinkel, s 212 och 

Klami, Mordet på Olof Palme. En bevisteoretisk analys, s 12 och 15 och Heuman, Bevisbörda och beviskrav 

i tvistemål, s 433f. och Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 49f. 
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mycket detaljer är ett krav för att betrakta utsagan som tillförlitlig, utan snarare att 

tillförlitliga utsagor brukar innehålla mycket detaljer. Vad som normalt brukar föreligga 

används av domstolen som ett medel för att tillmäta utsagans bevisvärde i förstärkande 

eller försvagande riktning. 81  

3.6 Beviskrav 

För att bevisvärderingen ska vara likartad inom rättsväsendet har det uppställts ett krav 

att det sammanslagna bevisvärdet uppnår en viss styrka som verkar för en fällande dom.  

Beviskravet är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade bär skuld till 

åklagarens gärningspåstående. 

Beviskravet att det ska vara ställt utom rimligt tvivel är framtaget i praxis. Det grundades 

första gången i ett mål gällande våldtäkt där det inte gick att fastställa att det sexuella 

umgänget skett utan samtycke mellan personerna.82 Fallet ger ingen större ledning hur 

ställt utom rimligt tvivel ska tolkas. Diesen menar att slutledningen ska baseras på goda 

grunder där tvivlet om den tilltalades skuld är rationellt och kan motiveras och att 

alternativa förklaringar inte har kunnat bevisa det inträffade. 83  Att tvivlet är rationellt 

betyder att det är konkret och kan beskrivas utifrån ett förståeligt underlag.84 Diesen 

menar att begreppet ”rimligt” bygger på det som framkommit i målet av empirisk kunskap 

och annan fakta.85  

Gregow anför att beviskravet innebär att domstolen ska vara övertygad om den tilltalades 

skuld och att det är uteslutet att denne är oskyldig vid fällande dom.86 Stening framhåller 

att domarens övertygelse om den tilltalades skuld inte ska grundas på annat än de 

framlagda argumentens hållbarhet. Domarens egen intuition om den tilltalades skuld har 

därför inte något utrymme vid bedömningen.87 Om beviskravet är uppfyllt betyder det att 

gärningsbeskrivningen varit den enda rimliga förklaringen.88 

                                                 
81 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 51 
82 NJA 1980 s 725. 
83 Christianson, Handbok i rättspsyklogi, s 399 
84 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 83 och Diesen JT 1999/00 s 299 och Diesen SvJt 1996/97 S 525 och 

Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 59f. 
85 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s 83 
86 Gregow SvJT 1996, s 511 
87 Stening, Bevisvärde, s 50 
88 Christianson, Handbok i rättspsykologi, s 404. 
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4. Bevisvärdering av målsägandeutsagan 

4.1 Inledning 

Detta avsnitt ska behandla behovet av eden i rättsprocessen genom att utreda 

målsägandeutsagans ställning i rena utsagomål. Om målsägandeutsagan utan 

stödbevisning kan anses vara tillräckligt tillförlitlig torde eden som medel för att garantera 

att sanningen kommer rätten till del vara överflödig. Avsnittet inleds med en beskrivning 

av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet och de svårigheter som domstolarna verkar 

ha med att hålla dessa isär. Två kognitionspsykologiska metoder för analys av utsagornas 

tillförlitlighet presenteras sedan översiktligt. Likaså de kriterier som enligt högsta 

domstolen bör användas vid tillförlitlighetsbedömningar. Därefter diskuteras frågan om 

huruvida s.k. stödbevisning är nödvändigt för att en dom ska kunna grundas på enbart en 

målsägandeutsaga. Till sist diskuteras målsägandeutsagans bevisstyrka mer i detalj och 

dess behov av en straffsanktionerad sanningsplikt. 

4.2 Tillförlitlighetsbedömning av målsägandeutsagan 

Vid lagrådets utredning var departementschefen av åsikten att målsägandens utsaga 

kunde tillmätas bevisvärde trots att uppgifterna inte garanterats sanning genom ed. 

Domstolen skulle även i detta avseende bistås fri bevisprövning. 89  Hur bevisvärderingen 

av utsagan skulle gå till nämndes inte närmare.  

När domstolen ska värdera målsägandeutsagan ställs de inför att pröva uppgifternas 

tillförlitlighet. Inom kognitionspsykologisk forskning görs en tydlig skillnad mellan 

begreppet ”tillförlitlighet” och ”trovärdighet”. Trovärdighet syftar till personen som 

avger utsagan, och tillförlitlighet till den avgivna utsagans innehåll. Denna avgörande 

skillnad mellan en persons trovärdighet och en utsagas tillförlitlighet är dock ofta svårt 

att särskilja i domstolens avgöranden. Det beror på att begreppen ofta sammanblandas av 

domarna.90 

Efter en studie där personer som arbetade inom rättsväsendet genom en 

enkätundersökning tillfrågats om begreppens innebörd visade det sig att tolkningen av 

                                                 
89 Heuman, Målsägande, s 83 och SOU 1941:7 s 514 f.  
90 Nordh, Bevisrätt C s 108 
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begreppen tillförlitlighet och trovärdighet var olika. Individerna som deltog i studien 

trodde dock sig själva ha rätt i sin egen tolkning av begreppen. 91 Studien ger stöd för att 

domarna behöver uppmärksammas på distinktionen mellan en persons trovärdighet och 

dennes utsagas tillförlitlighet. 

Att ta sikte på uppgifternas tillförlitlighet istället för personernas trovärdighet är något 

som utvecklades i Tyskland under 1950-talet. Utgångspunkten var att en självupplevd 

händelse återberättade annorlunda än fabricerade berättelser; Undeutsch-hypotesen.92 

Statement Validity Assesment (SVA) var en metod som framarbetedes utifrån 

Undeutsch-hypotesen för att användas vid utsageanalys. Metoden består av en analys av 

utsagor utifrån vissa kriterier. Kriterierna, Criteria-Based Content Analysis (CBCA), är 

mer förekommande i utsagor som innehar sanna uppgifter.93  

Kriterierna i CBCA kan delas in i kognitiva kriterier och motivationsrelaterade kriterier. 

Kognitiva kriterierna tar sikte på generella drag i utsagan som logisk struktur, 

detaljrikedom, kronologisk ordning, tidsangivelser, återberättande av konversationer, 

säregenheter i innehållet, relatering till yttre omständigheter och gärningsmannens 

mentala tillstånd m.m.94 Av det framkomna värdet sker sedan en analys utifrån Validity 

Checklist som utreder vad som kan ha betingat personens utsaga. Yttre faktorer som kan 

ha betingat utsagan kan vara att personen har blivit påverkad av någon i sin närhet att 

berätta utsagan på det viset, att ledande frågor har förekommit vid förhör eller att det gått 

lång tid innan personen fått berätta utsagan och att detaljer därför hamnat i glömska. 95 

Det har framförts kritik mot att SVA-metoden inte skulle kunna användas av lekmän. 

Köhnken menar att det krävs en grundlig träning för att tekniken ska kunna användas 

korrekt.96 Tekniken är som helhet inte vetenskapligt undersökt utan det är endast CBCA- 

kriterierna som har blivit empiriskt utvärderad. Det har visat sig att man med hjälp av 

CBCA- kriterierna kan skilja korrekt på sanningsenliga och fabricerade utsagor i 70 

procent av fallen. Trots det resultatet menar vissa att SVA-metoden inte är tillräcklig för 

att bedöma utsagors tillförlitlighet eftersom den endast tar sikte på faktorer som tyder på 

                                                 
91 Christianson, Ehrenkrona, Psykologi och bevisvärdering, s 31 f 
92 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 383. 
93 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 385. 
94 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 385. 
95 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 385. 
96 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 385. 
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sanning och inte indikationer på lögn. Vissa menar att några av kriterierna i CBCA 

används varken i sanningsenliga eller fabricerade utsagor. 97  

En metod som till skillnad från SVA bygger på en vetenskaplig grund är Reality 

Monitoring (RM). Forskningen som RM-metoden bygger på har sin utgångspunkt i 

samspelet mellan det perceptuella delsystemet av minnet och det reflekterande delsystem 

av minnet. De perceptuella delsystemet är det som lagrar informationen vi tar in genom 

våra sinnen av ljud, lukt och smak etc. Det reflekterande delsystemet lagrar mentala 

simuleringar och sådant vi fabricerar. En fabricerad utsaga bearbetas med kognitiva 

funktioner där minnesluckor ersätts av erfarenheter personen varit med om tidigare.  RM 

tar sikte på att det minnet som grundar sig på verkliga händelser innehåller mer av 

perceptuellt innehåll och mer information om rum och tid.98 

RM grundar sig på åtta kriterier i utsagans innehåll; berättelsens klarhet och livlighet, 

sensorisk information, spatial information, tidsrelaterad information, känslor, berättelsens 

rekonstruktion, realism och kognitiva funktioner. Varje kriterium tilldelas ett numeriskt 

värde på en skala mellan 1 till 7 utifrån en värdering av de kriterier som framgår av 

bedömningsmallen Memory Characteristic Questionnaire (MCQ). Alla kriterier ska 

förutom kriteriet angående kognitiva funktioner tilldelas ett så högt värde som möjligt för 

att utsagan ska bedömas som sanningsenlig. 99 RM förutsätter att utsagan får berättas fritt 

från personen, och att inga ledande frågor ställs personen under förhöret.100 

RM har som metod fått kritik för att kriterierna inte är tillräckligt definierade och att det 

krävs mer inarbetning för att den ska kunna användas. Kriterierna måste definieras och 

bli mer stringent utformade för att en rättssäker användning ska kunna bli aktuell. RM 

anses inte vara tillräckligt kvalificerad för att användas ensam som metod för 

utsagoanalys vid bevisvärderingen i domstol.101 RM skiljer sig dock från SVA i den 

bemärkelsen att RM har en vetenskaplig grund. RM identifierar 75 procent av de 

sanningsenliga utsagorna enligt publicerade studier. Det är ett signifikant bättre resultat 

än slumpnivån.102  

                                                 
97 Vrij, Criteria-Based Content Analysis: The first 37 studies, s 3-41 och Christianson, Granhag, Handbok 

i rättspsykologi, s 386  
98 Christianson,Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 386. 
99 Vrij, Detecting lies and deceit, s 263 ff. 
100 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 387. 
101 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 387. 
102 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 387.  
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Både SVA och RM har fått kritik för att inte vara tillräckligt inarbetade och inneha vissa 

”barnsjukdomar”. Forskarna har kommit fram till att varken SVA eller RM kan användas 

ensamt som bevis i domstol.103 Det främsta skälet är att metoderna förbiser de individuella 

personlighetsdragen av verbal förmåga. Den verbala förmågan påverkar sannolikt hur 

utsagan berättas.104 Det har också visats att utsagans längd har betydelse då sanna utsagor 

ofta tenderar att vara längre än falska utsagor. Sanna utsagor innehåller därför mer för 

analyserna och påverkar resultatet i de båda metoderna.105 

Varken SVA-metoden eller RM-metoden anses ha det stöd som krävs för en rättssäker 

användning av metoderna vid bevisvärdering i domstolarna. För att det inom 

rättsväsendet skulle ske en likartad utvärdering av utsagor domstolarna emellan 

fastställdes kriterier som skulle utgöra indikationer för en tillförlitlig utsaga. I NJA 2010 

s. 671 som rörde sexualbrott mot barn ställde HD upp kriterier som skulle utgöra en mall 

för rättens tillförlitlighetsbedömning av utsagor. I målet bestod bevisningen främst av 

utsagor från den tilltalade, målsägande och andra vittnen. HD angav att domstolen vid 

bevisvärderingen av utsagor ska lägga vikt främst vid innehållet av utsagan och inte 

personens trovärdighet. Utsagan skulle bedömas tillförlitlig om ”den är klar, lång, 

levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från 

felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt 

sammanhang eller tvekan i avgörande delar.” 

Kriterierna skiljer sig inte nämnvärt från de kriterier som ställs upp i SVA-metoden och 

RM-metoden. Problemet med HD:s uppställda kriterier är att det krävs mycket tid för att 

tillämpa dem samt psykologiska kunskaper som en domare i gemen saknar. Det positiva 

med de framlagda kriterierna över tillförlitlighetsbedömningen som HD framställer är att 

det blir en mer enhetlig bedömning mellan olika domstolar vilket bidrar till rättssäkerhet. 

Det blir mer förutsebart hur bedömningen av utsagor går till. 

4.3 Målsägandeutsagans behov av stödbevisning 

När ord står mot ord i en rättegång och övrig bevisning saknas ställs domstolen inför att 

bedöma utsagor endast utifrån dess tillförlitlighet. Utsagomål blir särskilt svåra för 

                                                 
103 Masip, Sporer, Garrido, Herrero, The detection of deception with the Reality Monitoring approach: A 
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domstolen att bedöma eftersom utsagornas tillförlitlighet inte kan styrkas av annan 

stödbevisning. Då stödbevisning finns i målet är det inte säkert att den används korrekt. 

Lainpelto är av uppfattningen att begreppet stödbevisning inte definieras entydigt i 

domstolarna. Vad stödbevisningen ska ge stöd för menar hon är otydligt; om det antingen 

är målsägandeutsagan eller åtalet som helhet. Domstolens oenhetliga tillämpning av 

stödbevisning kan leda till att bevisvärderingen utförs felaktigt. Lainpelto framhåller 

därför en stor försiktighet vid bevisvärderingen även då stödbevisning föreligger i 

målet.106 Målsägandeutsagan används som bevisfaktum som ska stärka 

gärningsbeskrivningen. Dufwa menar att det är svårare att värdera tillförlitligheten av 

målsägandens utsaga än en vittnesutsaga som avgetts under straffansvar. Han framhåller 

att straffansvaret medför en säkrare garanti för sanningen, och att tillförlitligheten av 

målsägandens utsaga ofta sänks av dennes egna intressen i målet. Bedömningen av 

målsägandens utsaga borde därför göras med stor noggrannhet och under de bästa 

förhållandena.107 Stödbevisningen avser därför i de flesta fall att stärka 

målsägandeutsagan.108 Men kan en målsägandeutsaga utan stödbevisning stå som bevis 

för en fällande dom?  Frågan har kommit att prövas i praxis ett flertal gånger.  

I NJA 1991 s 83 yrkade åklagaren den tilltalade ansvar för misshandel och våldtäkt. 

Målsägande hävdade att den tilltalade som tillika var sambo med målsägande hade 

våldtagit sig på henne ett flertal gånger. De sexuella övergreppen kunde inte stärkas 

genom någon teknisk utredning eller vittnen. Domstolen framförde att avsaknad av 

stödbevisning inte hindrade att målsägandeutsagan självt kunde styrka beviskravet att det 

är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått gärningarna Avgörande i målet blev 

därför trovärdigheten och tillförlitligheten av målsägandens utsaga. 

NJA 2005 s 712 rörde grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, våldtäkt och 

misshandel. Bevis för misshandeln bestod endast av målsägandens utsaga. Domstolen 

hänvisade till det tidigare nämnda målet NJA 1991 s 83 där målsägandeutsagan ensamt 

kunde räcka till att styrka beviskravet. HD ansåg dock i det här målet att målsägandens 

egna uppgifter inte kunde leda till fällande dom trots hög trovärdighet eftersom att 

avsaknaden av stödbevis och den givna vaga tidsangivelsen för brottet medförde att det 

inte var ställt utom rimligt tvivel.  

                                                 
106 Lainpelto, Stödbevisning i brottmål, s. 311.   
107 Dufwa, Om tilltrosparagraferna, s 144 f. och Heuman, Målsägande, s 95 f. 
108 Lainpelto, Stödbevisning i brottmål, s. 214.   
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Eftersom att HD nämnde den vaga tidsangivelsen som skäl till att inte kunna avge en 

fällande dom har det diskuterats i litteraturen om det skulle innebära en skärpning av 

målsägandeutsagans behov av stödbevisning.  Justitierådet Bo Svensson menar att domen 

ger uttryck för ett behov av stödbevisning för att målsägandeutsagan ensamt ska kunna 

användas som bevis för en fällande dom.109  

I och med NJA 2010 s 617 tog utvecklingen mot en restriktiv användning av 

målsägandeutsagan utan stödbevisning en vändning. Målet berörde sexualbrott mot barn, 

och bevisningen bestod främst av utsagor. Den tilltalade nekade gärningen. Högsta 

domstolen inledde med att klargöra beviskravet i brottmål och vidare konstaterades att 

målsägandens utsaga ensamt kan styrka beviskravet om det som sagts är trovärdigt och 

förenligt med det övriga som framlagts i målet. I ett yttrande i målet framhåller Lambertz 

nödvändigheten att inte blanda ihop trovärdigheten och tillförlitligheten av utsagan. 

Lambertz nämner att bevisvärderingen måste ske med försiktighet kring målsägandets 

utsaga, för att omständigheter som att ”motsättningar mellan målsäganden och den 

tilltalade kan föreligga, att målsäganden har behov av en förklaring i förhållande till sin 

familj eller att målsäganden annars kan ha skäl att rikta sanningslösa beskyllningar mot 

den tilltalade.” Lambertz ställer sig inte helt främmande till att det kan föreligga motiv 

bakom utsagan för att målsäganden att få skadestånd bifallet. Att tillmäta 

målsägandeutsagan full tillförlitlighet verkar Lambertz ställa sig tveksam till. Lambertz 

framhåller att beviskravet ”rimligt tvivel” innebär att någon annan förklaring än 

åklagarens gärningsbeskrivning till det inträffade i stort sett är uteslutet. Gregow menar 

att målsägandeutsagan kan tillmätas tillräckligt bevisvärde för att uppnå beviskravet. 110   

NJA 2010 s 671 tycks öppna upp för en mer tillåtande användning av målsägandeutsagan 

som bevisning för en fällande dom än vad som tidigare tillämpades. Förutsättningen att 

ensamt använda målsägandeutsagan som bevis är att målsägandeutsagan bedöms vara 

fullt tillförlitlig medan den tilltalades tillförlitlighet är utesluten.111 

För att det ska vara ställt utom rimligt tvivel ska utsagan bedömas utifrån vad som i övrigt 

har förekommit i målet.112 Något krav på stödbevisning som styrker målsägandeutsagan 

                                                 
109 Svensson, JT 2006-07, s 383 och Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 40f. 
110 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 49 och Gregow, SvJT 1996 s 511. 
111 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, 402. 
112 NJA 1991 s 83. 
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för fällande dom går inte att finna i praxis. Målsägandeutsagan kan därmed enligt praxis 

tillmätas bevisvärde som leder till fällande dom. 

4.4 Behovet av en straffsanktionerad sanningsplikt för målsäganden 

Hur en straffsanktionerad sanningsplikt för målsäganden skulle förändra bevisverkan av 

utsagan är svårt att dra några säkra slutsatser kring. Att en frikännande dom skulle kunna 

bli fällande endast på den grunden att målsägande avgett sin utsaga under straffansvar är 

dock inte troligt. Av den anledningen tycker Heuman att eden är av mindre betydelse för 

bevisvärderingen. Eden innehar inte den bevisverkan som förändrar utgången i ett mål. 

Huruvida målsäganden ska höras som vittne borde därmed spela en mindre roll. 113  

Målsäganden går inte smärtfritt förbi om dennes anklagelser mot den tilltalade är falska. 

Enligt 15 kap 5 § BrB och 15 kap 7 § kan målsäganden dömas för falskt åtal och falsk 

tillvitelse. Finns det utöver detta ett behov av en straffsanktionerad sanningsplikt för 

målsäganden?  

Grunden till varför målsäganden inte skulle höras under straffansvar är att det i 

bevishänseende ska upprätthållas en jämvikt mellan den tilltalade och målsäganden. För 

att avlägga ed som vittne enligt 36 kap 1 § RB saknas det betydelse vilka motiv eller 

intressen vittnet har i målet. Vittnets intressen i målet påverkar inte tillförligheten av 

dennes utsaga. Gällande målsägandens uppgifter tycks det finnas en tveksamhet kring 

dess tillförlitlighet just på den grunden att målsägandens kan ha intressen i målet. En 

målsägande som är intresserad av målets utgång antas göra förändringar och tillägg 

genom falska uppgifter. Sett till den tilltalades fördel skulle det därför vara önskvärt att 

målsäganden genom straffsanktion fick sanningsplikt och därmed ett större ansvar att tala 

sanning och inte bara beakta sina egna intressen i målet. Målsäganden skulle genom en 

straffsanktionerad sanningsplikt möjligtvis avväga uppgifternas överensstämmelse med 

sanningen mer än utan straffansvar.114 

Sett till effektivisering i rättsprocessen skulle en straffsanktionerad sanningsplikt för 

målsäganden vara att förorda i den bemärkelsen att rätten tar del av tillförlitlig bevisning. 

Eftersom eden ska ge en garanti av sanning i de avgivna uppgifterna blir bevisningen 

tillförlitlig. Processlagsberedningen och departementschefen framförde aldrig något 

                                                 
113 Heuman Målsägande, s 87. 
114 Heuman, Målsäganden, s 88. 
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behov av en straffsanktionerad sanningsplikt för målsäganden. Majoriteten i lagrådet 

ansåg dock att det vore till fördel för den tilltalade om målsäganden genom tvångsmedel 

tvingades lämna riktiga uppgifter i sin utsaga. De framhöll att rättskipningen erhåller ett 

allmänt intresse att bevismedlen presenteras i dess mest tillförlitliga form. Behovet av en 

straffsanktionerad sanningsplikt för målsäganden var dock tvunget att vägas mot intresset 

att upprätthålla en jämvikt mellan den tilltalade och målsägande i bevishänseende.115 

Lagrådet uttrycker ett behov av en straffsanktionerad sanningsplikt, i alla fall om man ska 

tolka deras eftersträvan att inrätta ed för vissa målsäganden. De föreslog att målsäganden 

skulle delas upp i olika indelningar där vissa målsäganden skulle avlägga ed.116 Det 

förslaget avslog dock departementschefen och vittnesförbudet för målsäganden var 

undantagslöst.117 

Att höra målsägande som vittne eller som part kan dock få konsekvenser i fråga om 

resning av målet. Om vittne avgett falska uppgifter och det kan antas att utsagan har varit 

avgörande för utgången är resning möjligt enligt 58 kap 2 § 2 p RB. Om det istället varit 

målsägande som avgivit falska uppgifter är resning inte möjlig, eftersom målsägandens 

utsaga inte utgör grund för resning. Resning med målsägandens utsaga som grund skulle 

möjligtvis kunna vara aktuellt genom 58 kap 2 § 3 p RB även om den tredje punkten torde 

användas mer rekvisit än den andra punkten i paragrafen.118 Att endast använda 

målsägandens utsaga utan stödbevisning för en fällande dom sätter desto större ansvar på 

rätten att göra en korrekt bedömning av uppgifternas tillförlitlighet.  

 

 

 

                                                 
115 SOU 1941:7 s 514 f. och Heuman, Målsäganden, s 82 f. 
116 SOU 1941:7 s 220 ff. 
117 SOU 1941:7 s 514. 
118 Heuman, Målsägande, s 96 f. 
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5. Lögnens psykologi 

5.1 Inledning 

Alla människor har ljugit någon gång trots att vi ofta är ovilliga att själva erkänna det.119 

Att kunna avslöja lögnare har väckt stort engagemang i alla tider. Inom rättsväsendet är 

det ständigt aktuellt att avslöja lögner genom bedömningen av utsagors tillförlitlighet.120 

Vem går att lita på? Domstolens bedömning av utsagornas tillförlitlighet är viktig, och en 

felbedömning kan leda till olyckliga konsekvenser. Om ledamöterna väljer att tro på en 

falsk utsaga kan det leda till att oskyldiga döms för brott.121  

Personer kan medvetet ljuga vid rättegång då de avger sin utsaga. Vittneseden används 

som ett medel för att förhindra lögn. Vad som utgör lögn och hur det kommer till uttryck 

att en person ljuger blir därmed viktig att ta upp inom ramen för den här uppsatsen. Den 

vetenskapliga forskningen är stor och har uppmärksammat lögnens uttryck sedan 1960-

talet.122 Det som den här framställningen behandlar är definitionen av lögn, orsaker till 

lögn och språkliga och verbala tecken vid lögn. 

5.2 Definition av lögn 

Hur en lögn ter sig kan vara olika. Vissa menar att lögn är något som innebär en 

fullständig motsats till sanningen. Det kan vara att förneka en händelse trots att man vet 

att det har inträffat på riktigt. Det är också vanligt att snedvrida en berättelse genom att 

förstora eller förminska förhållanden för att ge sig själv skäl till att handla på ett visst sätt.  

Det är till exempel vanligt att överdriva skäl till varför man kommer sent till ett möte, för 

att skydda sig själv från anklagelser av de som möttes vid utsatt tid. Vita lögner är ett 

uttryck som innebär att sanningen används för att missvisa den andra i sin uppfattning. 

Det går alltså att utröna tre olika förhållanden som går att definiera som lögn: ren lögn, 

överdrift eller underdrift av en situation och vit lögn. 

Om det är acceptabelt att ljuga om personen saknar medvetenhet och uppsåt till de falska 

uppgifterna är omdiskuterat. Krävs det ett uppsåt från personen att avge falska uppgifter 

                                                 
119 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 11. 
120 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 379. 
121 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 379. 
122 Christianson, Granhag, Handbok i rättspsykologi, s 379. 
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för att det ska räknas som lögn? Mitchell anger att lögn är en vilseledning som anpassas 

efter personen som kommunikationen förs med. Ekman är av uppfattningen att lögn 

endast föreligger när personen inte informerar andra om dennes intentioner att ljuga. 

Krauss förutsätter uppsåt för lögn där handlingen ”menar att skapa en tro eller förståelse 

hos personen som lögnaren vet är falsk.” Burgoon och Buller är av samma uppfattning 

att lögnaren måste haft uppsåt att avge falska uppgifter. Lögnaren ska ha haft som 

intention att sätta den andra i samtalet i ett underläge. Vrij menar dock att lögn är 

oberoende lögnarens intentioner till lögn. Lögnen kan vara både avsiktlig och oavsiktlig, 

men den skapar en uppfattning hos den andra personen som inte är sann. 123 

Det har visat sig att personer har lättare att ljuga för de som inte är närstående. Hur lögnen 

kommer till uttryck skiljer sig till viss del mellan kön, ålder och även personella drag. 124 

Lögnen ger sig till känna både genom personens handlingsmönster och dess verbala 

uttryck. Vilka lögnens orsaker och uttryck är blir föremål för den fortsatta 

framställningen. 

5.3 Verbala tecken för lögn 

Rättens tillförlitlighetsbedömning av en utsaga grundar sig i hur en utsaga är utformad. 

Det handlar inte om personens handlingssätt utan vad denne sagt under rättegången. 

Rätten ställs inför att bedöma om det verbala uttrycket tyder på lögn. I psykologisk 

forskning har det framkommit att människor har svårt att upptäcka lögner. Det har visats 

i experiment att människan oftare tror att personer talar sanning än att de ljuger. Resultat 

av experiment visar att människan i 60 procent av fallen kan urskilja lögn. Det har inte 

visats någon skillnad i resultaten mellan personer som är säkra på att de kan urskilja lögn 

och de som är mer tvivlande på sin förmåga. Experter har inte visat en bättre 

urskiljningsförmåga än andra.125 

Vanliga uppfattningar är att lögnen skiljer sig i detaljer från en sann utsaga. Att en lögnare 

är förnekande och använder generella termer istället för att precisera detaljer är en 

föreställning som är utbredd. Lögnaren skulle då använda generella termer som ”alltid, 

aldrig, alla, ingen” för att beskriva ett förhållande, istället för att ange en specifik tidpunkt 

eller en specifik person och skulle sällan referera till sig själv.  Responsens längd tycks 

                                                 
123 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 12-16. 
124 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 26-34. 
125 Stömwall,Granhag, Hartwig,  The detection of Deception in Forensic Contexts, s 246. 
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skilja sig i den bemärkelsen att en lögnarens svar är kortare än det svar en person som 

talar sanning skulle avge. Innehållet i lögnarens berättelse kännetecknas av att det är kort 

och koncist, men att mångfalden av ord är stor och att synonymer används under 

berättelsens gång. Om lögnaren tvingas repetera sin berättelse utmärks den av att 

berättandet är konsekvent och att tidigare givna detaljer överensstämmer med tidigare 

beskrivningar. Lögnarens konstateranden kan dock verka motsägelsefulla. 126  

Lögnarens generella termer, korta svar och bristen på relatering till sig själv tyder på en 

avsaknad av övertygelse.127  Den allmänna uppfattningen av en lögnares beteende 

stämmer inte överens med vad som är det faktiska beteendet vid lögn. De flesta tror att 

fler tecken tyder på lögn än vad som är klarlagt. Som visats har både lekmän och experter 

svårt att ta reda på om lögn föreligger. Om de uppställda kriterierna är uppfyllda ger det 

därför endast en svag indikation att personen ljuger. Full tillförlitlighet till kriterierna 

kräver större och säkrare vetenskaplig grund.128  

Det är viktigt att bedömaren förstår att personen som hörs i rätten är utsatt av situationen. 

Nervositet och obehag kan ofta uppfattas som att personen inte talar sanning, men 

beteendet kan ha andra orsaker. Uppträdandet kan ha sitt ursprung i att personen träffar 

gärningsmannen eller att personen vill skydda någon i sin närhet från exponering. 129 Vid 

domstolens bevisvärdering bör de därför ta hänsyn till att människor reagerar på olika 

sätt. Det beteende som hos en person tyder på lögn kan för en annan person vara en 

reaktion vid nervositet. Att tolka beteendet hos en människa vid bedömning av 

tillförlitlighet och trovärdighet ska därför ske med stor försiktighet av domaren.130 

5.4 Orsaker till lögn 

Det har länge funnits uppfattningar om att lögn inte går att dölja utan att det tillslut alltid 

kommer fram i ljuset. Likt Pinocchios växande näsa förväntar sig människor se på en 

lögnares reaktion att denne ljuger.  Med hela världen som åskådare granskades USA:s 

förra president Bill Clinton när anklagelser om en misstänkt kärleksaffär kom upp i 

media. Vid väckt misstänksamhet att presidenten haft en kärleksaffär med Monica 

Lewinsky infann sig presidenten för att svara på frågor inför the Grand Jury. Hans 

                                                 
126 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 103 ff. 
127 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 105. 
128 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 133. 
129 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 157. 
130 Schelin, Förhör, s. 313 ff.  



38 

 

beteende var märkbart vid svar på vissa frågor som ställdes. Hans märkbara beteende 

tycktes för många ge tecken på att han ljög. 131 

En bedömning att en person ljuger kan dock i en rättsprocess inte enbart grundas på en 

viss reaktion eller ett visst handlingsmönster. Hur förhöret går till och vilka frågor som 

ställs kan påverka hur personen svarar. I en rättegång är det också viktigt att komma ihåg 

att det som kan verka vara tecken på lögn i en persons handlingsmönster i verkligheten 

endast är nervositet.132 Vilka reaktioner som ska antas tyda på lögn har varit aktuellt i 

många studier. Det är dock svårt att få tillförlitliga värden eftersom studierna görs i en 

klinisk miljö där indikationer på lögn kan skilja sig från hur lögnen tar sig i uttryck under 

andra förhållanden. Fältstudier och laborativa studier ger inte rättvisande resultat 

eftersom reaktionen vid lögn är individuell och skillnaderna vid sanning och lögn måste 

jämföras på en och samma person. Ofta vid laborativa studier är personen medveten om 

att de testas, vilket kan resultera i ett annat handlingsmönster än vad som skulle ske om 

personen ljög utan medvetenhet om studien.133  

Eftersom ett handlingsmönster inte ger vidare vägledning till om en person ljuger eller 

inte är det viktigt i en rättsprocess att lögnen kan stärkas genom bevisning för att personen 

ska kunna dömas för mened eller falsk tillvitelse. Det är däremot sällan som det finns 

bevisning som stärker sådan lögn.134  I de fall där lögnen kunnat bevisats har skälen till 

lögnen varit flera; det kan bero på både materialistiska och psykologiska orsaker. Till 

exempel kan orsak till lögn många gånger vara att skydda sig själv från oönskade 

konsekvenser, eller att skydda någon annan från rättegång.135  Memon m fl. menar att 

lögn antingen grundas i ett fokus på sig själv eller ett fokus på andra i sin omgivning.136 

Vid en genomgång av praxis finner man att förhörspersonen kan ha i åtanke att på något 

sätt få personlig vinning eller undvika straff genom att ljuga. I NJA 1994 s 268 hade en 

person tvingat två vittnen att säga att de umgåtts med honom under den tid brottet begicks 

för att på så sätt skapa ett alibi. Tanken bakom lögnen var att undvika straff. I NJA 1994 

s 518 dömdes en man för falsk tillvitelse då han sanningslöst uppgett en annan person 

som gärningsman till brottet. I tingsrätten uppgav mannen att han ljugit för att själv slippa 

åka tillbaka till det behandlingshem där han tidigare varit intagen för vård. I dessa två 

                                                 
131 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 77. 
132 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 49 f. 
133 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 51 ff. 
134 Samuelsson, Ny juridik 3:96. Att förhöra ett vittne som ljuger, s 37. 
135 Vrij, Detecting Lies and Deceit, s 18 ff. 
136 Memon, Vrij, Bull, Psychology and law. Truthfulness, accuracy and credibility, s 9. 
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rättsfall verkar lögnen utifrån ett fokus på sig själv och genom lögnen får personerna 

personlig vinning genom att personerna slipper straff. 

Förhörspersonen kan vara mån om att bevara sina relationer ostörda och inte ta upp sådant 

som kan vara till skada för kontakten i framtiden. Det kan också vara så att personen blivit 

hotad och därför skyddar någon i sin närhet genom att ljuga. I RH 2007:13 var rädslan 

för hur vänner skulle reagera om sanningen kom fram orsaken till att vittnet ljög. I NJA 

1999 s 561 hade vittnet iakttagit en misshandel av några som för henne var bekanta. Innan 

huvudförhandlingen hade hon blivit uppringd av en av de som misshandlat, som med 

hotfull röst tvingat henne att ljuga om vad hon sett inför rätten. Med en rädsla för hotet 

hade hon vid rättegången därför ljugit och sagt att hon inte sett misshandeln på det sätt 

som den verkligen hade gått till.  

Orsaker till lögn i praxis verkar grunda sig i en rädsla för sanningens konsekvenser. 

Domstolen bör därmed inte ta för givet att alla talar sanning utan att förhörspersonen kan 

anta sig själv ha skäl till att ljuga.  
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6. Felkällor vid bevisvärdering av utsagor 

6.1 Inledning 

Domstolens huvuduppgift vid bedömningen av en utsagas tillförlitlighet är att avgöra om 

utsagan beskriver den historiska sanningen. Vid en ord-mot-ord situation är det lätt att tro 

att någon ljuger och att endast en eller ingen av dem talar sanning. Så behöver fallet dock 

inte vara. Personerna som avger en utsaga kan ha fått olika intryck trots att de berättar om 

samma händelse. Vid bevisvärdering är det därför viktigt att domaren är medveten om 

vad som kan orsaka dessa meningsskiljaktigheter, och hur personens minne av händelsen 

skapas och återges. För att få klarhet i det behövs resultat i psykologiska studier tas i 

beaktning i det följande. 137 Här kommer främst människans minnesförmåga i form av 

registrering, lagring och återgivning behandlas. Hur människans minnesförmåga påverkar 

återgivningen vid rättegång och dess konsekvenser för avläggande av ed diskuteras i 

framställningen. 

Domstolens tolkning av det återberättade kan bidra till att den historiska sanningen går 

förlorad. Hur domaren gör sin bedömning av utsagan blir därför naturligt att ta upp i den 

här uppsatsen. Psykologisk forskning kan bidra med en förståelse för domarens 

beslutsprocess, och vilka faktorer som ligger till grund vid beslutsfattande. 138  Efter en 

presentation av förhörspersonens minnesförmåga följer en diskussion om domarens 

beslutfattande och tolkning av utsagor utifrån resultat från psykologiska studier.  

6.2 Minnets konstruktion 

Minnet är en av de mest centrala saker som gör att livet går ihop. En konversation kräver 

att vi minns vad personen sa innan vi svarar. Hur minnet är uppbyggt finns mycket 

forskning kring trots att den kognitionspsykologiska forskningen är förhållandevis 

modern.139 Kognitionspsykologi är ett forskningsområde som behandlar hur människans 

hjärna processar information. Minnet kan sägas innehålla processer där vi kodar in, lagrar 

och återger något vi varit med om. Atkinson och Shiffrin har framställt en modell över 

minnets uppbyggnad som har blivit mycket inflytelserik. Deras modell ”The modal 
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model” innehåller tre steg av minnets struktur; sensoriska minnet, arbetsminnet och 

långtidsminnet. Arbetsminnet är ett annat namn för korttidsminnet. I den moderna 

forskningen används benämningen ”arbetsminne” varför jag valt att använda denna 

benämning i den här framställningen. 140 

Det sensoriska minnet sparar information i högst någon sekund och utgör ett initialt stadie 

av minnesprocessen. Det sensoriska minnet har en förmåga att lagra mycket information. 

Allt eller nästintill allt som vi ser och hör registreras av det sensoriska minnet men 

kvarhålls inte länge. Endast viss information som bearbetas av det sensoriska minnet 

skickas vidare till arbetsminnet.141 

Arbetsminnet kvarhåller sensorisk stimulering och kan hålla information i 15-30 

sekunder. Ett exempel när arbetsminnets är aktiverat är när hjärnan uppfattar ett ljus som 

dras fram och tillbaka i luften som en ljusslinga. Arbetsminnet kvarhåller information om 

ljusets placering samtidigt som ljuset flyttas varför vi uppfattar det som en 

sammanhängande ljusslinga. Syftet med arbetsminnet är att vi kan bearbeta de intryck vi 

får i en pågående situation. Aktuell information bearbetas i arbetsminnet samtidigt som 

det integreras med tidigare kunskap.142 Arbetsminnet har inte någon förmåga att lagra 

större mängder information.143 Under rättegång är arbetsminnet aktiverat för att ta in 

intryck från rättssalen samtidigt som personen återger tidigare kunskap från 

brottshändelsen som finns lagrat i långtidsminnet. Bearbetningen i arbetsminnet görs 

möjlig genom ”the phonological loop”, ”the episodic buffer”, ”the visuospatial sketch 

pad” och ”the central executive”. Det som vi hör och ser bearbetas genom ”the 

phonological loop” och ”the visuospatial sketch pad” och kan tillsammans med ”the 

episodic buffer” som utgörs av ett lagringsutrymme överföras till långtidsminnet. För att 

informationen som bearbetas ska kunna kategoriseras in och bearbetas som helhet är ”the 

central executive” en förutsättning. 144  

Genom inkodning sparas informationen i långtidsminnet där den kan kvarhållas och 

sparas för flera år. För att inkodningen ska ske med bästa resultat har studier visat att 

personen ska återupprepa det inträffade för sig själv och relatera intagen information till 
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något annat bekant. Lagringsutrymmet är mycket stort och information kan bevaras under 

hela människans livstid.145 

Lagringen i långtidsminnet delas in i grupperna deklarativ lagring, och implicit lagring. 

Det implicita minnet kännetecknas av kunskap vi inte är medvetna om att vi innehar, men 

som påverkar vårat beteende. De flesta av oss funderar till exempel inte på hur det tekniskt 

går till när vi lyfter en arm, utan det tycks ske automatisk utan närmare eftertanke. Det 

deklarativa minnet utgörs av personliga upplevelser eller innebörd av olika fakta. Känslor 

och lagrad information sammanlänkas i denna del av minnet. Det är det deklarativa 

minnet som hjälper oss att återge tidpunkt för personliga minnen. I en rättsprocess är det 

deklarativa minnet en förutsättning för att kunna återge vad som skedde en tid tillbaka.146 

6.3 Människans förmåga att avge en korrekt utsaga 

Efter att ha gått igenom minnets konstruktion står det klart att människans minnesprocess 

är komplex. Det är mycket som händer från det att en person iakttar en händelse till dess 

rätten hör personen i rättegång om dennes minnesbilder. Både vid iakttagelsen och senare 

vid återgivningen i t.ex. rättegång kan många faktorer ha påverkat och förändrat 

personens minnesbild och uppfattning. För ett korrekt bevisvärde av uppgifterna i utsagan 

ska rätten därför granska utsagans uppkomst och vilka betingelser som gett upphov till 

det sagda.147 Vilka faktorer som påverkar minnesbilden av en händelse blir föremål för 

den fortsatta framställningen.  

6.3.1 Förmågan av iakttagelse och uppmärksamhet 

Det första vi gör när vi upplever en händelse är att vi iakttar den. Hur förmågan att iaktta 

en händelse utformas är dock individuell. Iakttagelsen grundas i flera olika sinnesintryck 

av lukt, ljud, syn, smak och känsel. När parter och vittnen beskriver en brottshändelse i 

rättegång är det med hjälp av de intryck de fått genom sina sinnen. Hur en person tolkar 

sinnesintrycken blir därför viktigt för rätten att vara medveten om. Hur de subjektiva 

intrycken överensstämmer med verklighetsförloppet blir en fråga vid 

tillförlitlighetsbedömningen av utsagan.148 Det är få av dessa intryck som vi är medvetna 

om att vi har, vilket i sin tur påverkar vad vi minns och återberättar av en händelse. 
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Intrycken är individuella och skiljer sig mellan personer. Vid en rättegång kan därför 

utsagorna komma att bli olika trots att personerna har iakttagit samma händelse.149 

Detta beror på att människans uppmärksamhetsförmåga (perception) är selektiv. Vår 

koncentration och uppmärksamhetsförmåga vid iakttagelsen kan vara selektiv eller delad. 

Delad uppmärksamhet föreligger när fokus är på många saker samtidigt. Delad 

uppmärksamhet blir bättre efter övning. Det kan liknas vid att köra bil, där fokus är på 

många saker samtidigt. Det är inte möjligt att uppfatta samtliga sinnesintryck som möter 

oss vid en situation. Det som framstår som viktigt sorterar hjärnan ut för att vi ska minnas, 

medan annan information sorteras bort.150 Människans iakttagelseförmåga kan liknas vid 

en spotlight där spotlightens ljus motsvarar människans fokus. Ljuset träffar en viss sak 

som får all vår uppmärksamhet, medan annat uppfattas befinna sig i periferin eller ett 

mörker. När vi fokuserar filtrerar vi bort sådant som vi inte anser viktigt.151 Vid selektiv 

uppmärksamhet är fokus på en viss sak och annat ignoreras. Studier har visat att 

människan har svårt att återberätta vad denne hört under tiden personen varit sysselsatt 

med att göra något annat. Ju mer våra kognitiva resurser används desto svårare får vi att 

återberätta vad som har skett.152 Ett fenomen av selektiv uppmärksamhet är den så kallade 

vapenfokuseringseffekten. Om en gärningsman hållit i ett vapen fokuserar målsägande 

eller vittnet endast på detta, och får svårt att vid ett senare skede återge hur 

gärningsmannen sett ut. Uppmärksamhetsutrymmet är begränsat och i och med att vapnet 

tilldrar sig fokus finns inte tillräckligt utrymme till övrig inkodning.153  

Selektiv uppmärksamhet kan vara ett problem när personen som iakttagit en 

brottshändelse redan vid tillfället sorterat bort sådan information som kan ha betydelse 

vid rättegång och domslut. Sådana uppgifter som hur gärningsmannen såg ut, eller vad 

gärningsmannen sa vid tillfället kanske aldrig uppmärksammades som viktig information 

varför personen inte längre kommer ihåg de intrycken.154 Det ska också uppmärksammas 

att alkohol och droger ofta är förekommande vid brott. Domstolen ställs då inför att 

avgöra hur alkohol- och drogpåverkan påverkat personens tillförlitlighet.155 
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Perceptionsförmågan blir normalt sämre hos alkohol- och drogpåverkade personer. 

Påverkansgraden är dock individuell varför en bedömning i det enskilda fallet ska göras 

med försiktighet av rätten. 156 

När vi tar del av en händelse får vi snabbt en helhetsbild, men har svårt att ta in detaljer.157 

Studier har visat att kontexten spelar in när vi iakttar ett föremål. Vetskapen att ett föremål 

brukar finnas på en viss plats gör att vi lättare urskiljer dessa föremål. Vad vi förväntar 

oss att se vid ett tillfälle påverkar på så sätt vår iakttagelseförmåga. 158 Om det dyker upp 

någon oväntad detalj eller något som vi uppfattar som ovanligt förbättras dock ofta minnet 

av händelsen.159 Den slutliga minnesbilden påverkas också av omständigheterna då 

personen mottog sinnesintrycken. Faktorer till en viss uppfattning påverkas av faktorer 

som från vilket avstånd personen iakttog händelsen, hur miljön var där händelsen 

utspelade sig, vilken tid på dygnet det inträffade, om det var ljust eller mörkt vid 

brottsplatsen, hur personens sinnesstämning var och hur länge personen iakttog 

händelsen.160  

Minnesbilden förbättras om personen iakttagit händelsen under lång tid och på nära 

avstånd.161 Om brottet tillfört känslomässiga reaktioner för den iakttagande personen blir 

minnesbilden bättre även om iakttagelsen varit kortvarig.162 Vilka känslor som personen 

kände under iakttagelsen av brottet påverkar alltså hur minnet utformats. Minnesbilden 

vid en känsloladdad situation innebär ett mer detaljrikt innehåll.163 Vissa specifika 

händelser som medför stora konsekvenser för oss tycks vi minnas bättre än andra 

händelser. De flesta vet vad de gjorde och var de befann sig när nyheten om att två plan 

störtat in i World Trade Center mötte dem. Forskarna kallar det för ”flashbulb memories”, 

fotoblixtminne, men är oense om det goda minnet härstammar från det känsloladdade 

intrycket eller om det grundas i att händelserna diskuterats mycket i efterhand i 
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konversationer och i media.164 En känsloladdad situation ger ett behov av efterarbetning 

vilket kan stärka minnet jämfört med en neutral händelse som inte inger större intryck. 165 

En brottshändelse påverkar oftast de som iakttar med intensiva känslor. Att målsägande 

som är direkt berörd av brottet får intensiva känslor talar för att händelsen blir 

ihågkommen och att uppgifterna därmed blir tillförlitliga.  

6.3.2 Påverkan på minnesbilden 

Vid rättegång förväntar sig domstolen att den hörde ska avge samma utsaga som denne 

skulle avgett direkt efter händelsen. Minnet fungerar dock inte så statiskt utan intar nya 

intryck under tidens gång och det pågår ständigt en rekonstruktionsprocess.166 Faktorer 

som påverkar minnesbilden av en händelse är hur gammal personen var vid upplevelsen, 

hur lång tid det har gått från upplevelsen till återgivningen och andra efterföljande 

faktorer som gett intryck av händelsen.167 

Alla minnen förbleknar med tiden; vi glömmer. Precis som det är individuellt vad man 

minns, precis lika individuellt är det vad man glömmer. Alla minnen undergår en 

retentionsprocess. Därför blir tiden som förflutit mellan brottstillfället och rättegången av 

betydelse för hur väl minnesbilden kan återberättas. När tiden förflutit försvinner minnet 

av detaljer och endast det mest centrala faktorerna kvarstår.168 Schelin liknar det vid hur 

muskler förtvinar om vi inte använder dem, likadant är det med minnen som inte används 

på lång tid.169  

Vissa faktorer kan hjälpa till att minnas en händelse. Att besöka platsen där brottet 

inträffade kan återuppliva minnesbilder från händelsen. Lukter kan göra att vi minns en 

händelse bättre. Även samtal med andra kan hjälpa till att komma ihåg men detta kan 

också leda till att ny information ändrar den ursprungliga minnesbilden. Minnesbilden är 

ständigt under process för förändring. Minnesbilden kompletteras med sådant vi tagit del 

av och hört efter händelsen. Att en person tror sig minnas händelsen så som den verkligen 

inträffade ska därför bedömas med försiktighet vid bevisvärderingen av utsagan. 
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Personens subjektiva sanning behöver inte överensstämma med den historiska 

sanningen.170 

Forskningen visar att endast 60 procent av innehållet i en minnesbild återberättas likadant 

från gång till gång.171 Ofta görs berättelsen om för att passa bättre in på vad man är van 

vid, till exempel något som passar in i sitt sammanhang eller sin kultur. 172Då minnet 

förbleknar och detaljerna försvinner ur minnesbilden ersätts luckorna av tidigare 

erfarenheter hur det brukar förhålla sig generellt.173 Om människor utför något ofta 

tenderar det vara svårt att skilja tillfällena åt då detaljer som särskiljer tillfällena är svåra 

att registrera. 174  

I dagens samhälle har information från media stor påverkan på personers uppfattningar. 

Genom att ta del av medias uppgifter kan den personliga ursprungliga bilden ersättas med 

den information som media ger. Även konversationer med andra som iakttagit händelsen 

kan påverka. Vid mordet på Anna Lindh visade det sig att vittnenas konversation med 

varandra gav en felaktig bild av det korrekta händelseförloppet för att de påverkade 

varandras minnen genom samtal med varandra. Flera personer gav samma signalement 

fast de inte själva hade sett det, utan litade på de andras uppgifter och ersatte sina 

”minnesluckor” med den informationen.175 Att minnesluckorna ersätts med annan 

information sker inte medvetet på en gång utan stegvis. Händelseförloppet ter sig logiskt 

med den nya informationen. Det kan därför vara svårt att framkalla det ursprungliga 

minnet, eftersom det ger ett logiskt händelseförlopp.176 

Minnets ursprungliga kvalitet är dock avgörande för påverkan av yttre faktorer. Om 

brister föreligger redan vid inkodningen av minnet är det mer riskabelt för påverkan. Det 

som påverkas i en minnesbild är främst det som inte utgör det centrala av händelsen.177 

Att från början få en klar minnesbild beror på hur väl händelsen instämmer på ett 
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sammanhang som tillsammans är logiskt. Att upplevelsen uppfattas som logisk påverkas 

av tidigare kunskap och erfarenhet av liknande situationer. 178 

6.3.3 Återgivningen 

Minnesbilden är avgörande för att återberätta brottshändelsen inför domstolen. Faktorer 

som spelar in hur minnesbilden utformats kan vara hur personen iakttog händelsen och 

vilka intryck som uppmärksammades. Tiden mellan brottstillfället och rättegång påverkar 

också hur fullständig minnesbilden är vid återberättandet.179 Vid rättegången har 

domstolen förväntningen att den utsaga som berättas där är samma som skulle berättats 

av personen direkt efter händelsen. Vid återberättandet påverkas berättelsen dock av vad 

personen vill ge för intryck och vad personen tror att domstolen vill höra. Situationen 

färgar hur utsagan kommer till uttryck.180  

Det dröjer ofta innan rättegången inleds vilket ofta lett till att minnesbilden har bleknat 

för personen. Minnesluckorna fylls igen genom att personen drar slutsatser och tolkar den 

information som de fortfarande kommer ihåg. Ju större luckorna är desto större blir 

utrymmet för feltolkningar. Vad som är riktiga minnen och vad som är fantasi är därför 

svårt att urskilja.181 

Forskarna är oense om den nya informationen ersätter det ursprungliga minnet, eller om 

det ursprungliga minnet finns kvar jämte den nya informationen.182 Det senare alternativet 

förutsätter att personen behöver stöd att plocka fram minnet, men att det fortfarande finns 

kvar. Detta kommer att spela sin roll vid förhör av personen. Hur domstolen väljer att 

personen ska återge sin utsaga kan påverka hur minnesbilden läggs fram. Hur frågorna 

ställs kan påverka vilken information som minnet innehåller som kommer rätten till del.  

Studier visar att personen ska få berätta sin minnesbild av händelsen fritt innan mer 

specifika frågor ställs. Denna förhörsmetodik bidrar till att återberättandet blir mer 

korrekt utifrån minnesbilden än om endast ledande frågor skulle föreligga vid förhöret. 

Frågorna kan nämligen leda in personen till att berätta något som inte är korrekt och forma 
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minnet på sådant sätt att det berättas som personen tror att mottagaren vill höra. Vissa 

ledtrådar kan dock påminna personen om händelsen som gör att denne minns bättre. 183 

6.4 Domstolens tolkning av utsagan 

Domstolens tolkning av utsagan utgör ett steg i utformandet av sanningen. 

Tolkningsprocessen vid beslutsfattandet utgör ett led i hur utsagan ska värderas. 

Domarens kompetens och bevisningens komplexitet blir avgörande faktorer hur utsagan 

bedöms. 184 I enlighet med den fria bevisprövningen ska rätten bedöma personen och 

utsagans trovärdighet och tillförlitlighet. Att göra en korrekt bedömning under den korta 

tid domstolen ställs inför att bedöma utsagan på är mycket svårt menar experter. 185  

Vid beslutsfattande processas ny information med hjälp av tidigare kunskap och 

erfarenheter. Beslutsfattandet underlättas av att kunna lägga den nya informationen i ett 

organiserat mönster med tidigare kunskaper och erfarenheter.186 Det sker genom att en 

”bottom-up” process och en ”top-down” process möts med ny information respektive 

tidigare kunskap och erfarenhet. De uppgifter som saknas av den nya informationen för 

att få ett logiskt samband fylls genom denna process igen av domarens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Beslutsfattandet blir på så sätt mer effektivt och enkelt än om 

endast den nya informationen skulle bearbetas. Människans beslutsfattande utmärks av 

att göra det så enkelt som möjligt. Till exempel har det i studier visats att människor 

beslutar sig att välja sådant som de redan är bekant med istället för att välja något nytt, 

”propaganda effect”.  I studier har det till exempel visat sig att vi hellre köper varor som 

vi bekantats med genom reklam istället för att välja sådant vi inte känner till. 187 I en 

rättegångsprocess finns det risk att sådant som sägs som för domaren redan är bekant 

betraktas som sanning medan sådant som domaren inte känner till väljs bort. 

Att de informationsluckor som saknas för ett logiskt samband fylls igen av tidigare 

erfarenheter grundar sig i tillslutningsprincipen. Tillslutningsprincipen har ett nära 

samband med kontinuitesprincipen som innebär att människan strävar efter att bilda ett 

logiskt samband av de faktorer som spelar in vid beslutsfattandet. Dessa principers 
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innebörd leder fram till vad som tycks utgöra den bästa möjliga gissningen hur den nya 

informationen förhåller sig till tidigare kunskap och erfarenheter.188  

Vid beslutsfattande bearbetas information dels på ett systematiskt sätt dels genom enklare 

tumregler; heuristiker. Heuristiker innebär att människan använder sig av förenklade 

metoder för ett rationellt beslutsfattande. Denna förenkling av beslutsfattandet kan leda 

till systematiska tankefel, så kallade bias. När människans analytiska förmåga inte rättar 

till tankefelet som heuristiker medfört kan det uppstå fel och ogrundade beslut.189 Det 

systematiska sättet att bearbeta informationen sker rationellt och är analytiskt. Heuristik 

används för att förenkla beslutsfattandet och innebär inte en lika genomgående 

bearbetning av informationen. Heuristik är fördelaktigt för att kunna fatta snabba beslut 

som vi ställs inför i vardagen, men vid ett rättsligt beslutsfattande kan beslutet fattas på 

felaktiga grunder då kunskapen ersätter en mer genomgående tankeprocess av materialet. 

Studier har visat att heuristiker används oftare då bevismaterialet är komplext. Komplext 

bevismaterial leder också till att den tilltalade sällan döms.190  

Heuristiker används mer sällan ju större beslutsfattarens kompetens är. Kompetensen 

bidrar till en förmåga att kunna bearbeta den komplexa informationen, vilket leder till ett 

mer systematiskt tänkande och färre tankefel. 191 

Ett vanligt tankefel som förekommer är att vi tror att det vi hör är sanning, truth bias. Det 

är lika vanligt i rättsliga sammanhang där utsagor berättas, och bedömningen är att 

utsagan oftare är sanningsenlig än falsk. ”The availability heuristic” kan vara orsaken till 

att fler utsagor bedöms som sanningsenliga då orsakssambandet bestäms utifrån 

uppmärksamhetens fokus. Det som är framträdande bedöms mer sannolikt. Denna 

beslutandeprocess gäller domare likväl som andra, dock finns det studier som visar att 

truth bias är mindre utbrett bland domare. 192 

Om första intrycket är att en person talar sanning, bibehålls det intrycket även vid senare 

skede. Det slutliga beslutet tycks påverkas och grundas på första intrycket. Om en person 

vid första intrycket verkar trovärdig ifrågasätts inte sanningshalten av det sagda lika 

                                                 
188 Gräns, Decisio Juris, s. 16 ff. 
189 Gräns, Decisio juris, s. 16 ff, 21 och 29. 
190 Gräns, Some Aspects of Legal Decision making, s. 100 och Schelin, bevisvärdering av utsagor i 

brottmål, s 153. 
191 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 153. 
192 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 154f och Davies, Coping with suggestion and deception 

in children’s accounts, s 155 och Vrij Criteria-Based Content Analysis. A Qualitative Review of the First 

37 Studies,s 288 
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mycket som annars vore fallet.193 Detta fenomen kallas för ”confirming bias” och innebär 

att beslutet grundas på det man till en början uppfattade trots att senare information talar 

mot det första intrycket. Bedömaren söker information som stärker den inledande 

bedömningen, och annan information som talar emot den sorteras bort.194  

Den information som presenteras först och sist i en rättegång är det bedömaren kommer 

ihåg bäst. Detta grundar sig i psykologiska mekanismer som kallas ”primacy och 

recencyeffekterna”. Uppmärksamheten kan därför komma att riktas mot målsägande som 

hörs först i en rättegång. Det går att diskutera om målsägande därför får en gynnad 

position inför bevisvärderingen även fast uppgifterna inte garanterats sanning. 195 

För att domaren ska ändra sin uppfattning från den inledande bedömningen krävs stark 

bevisning som talar emot uppfattningen. En utsaga som bedöms ha högt bevisvärde 

påverkar dock värderingen av resterande bevismaterial som stärker samma påstående på 

så sätt att den resterande bevisningen övervärderas.196 

En vanlig företeelse är att bedömaren ser ett urval av en population som representativt för 

alla i hela populationen, ”the represantativeness heuristic”. Här spelar bedömarens 

erfarenhetssatser in, generella antaganden tillämpas i det enskilda fallet. Normalbeteendet 

jämförs med det beteende som beskrivs i det enskilda fallet. Det är viktigt att 

erfarenhetssatserna bara används som en bedömningsmall och inte tillämpas utan 

prövning i det enskilda fallet. 197 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 155 och Sporer, Reality monitoring and detection of 

deception, s 81. 
194 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 156. 
195 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 157ff. 
196 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 156. 
197 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 157. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Inledning 

Huvudsyftet med den här framställningen var att utreda edens relevans i dagens 

rättsprocess och vilken betydelse avsaknaden av ed bör ha för målsägandeutsagans 

bevisvärde. I det följande vill jag klargöra mina egna slutsatser på de frågeställningar som 

varit föremål för den här framställningen. 

7.2 Edens ändamål och funktion 

Min första frågeställning syftade till att utreda vittnesedens funktion och varför 

målsägande inte tillgetts eden som ett medel för att berätta sanningen inför rätten. Eden 

har under lång tid utvecklats och förändrats för att passa in i samtiden. Under edens 

framväxt i samhället har eden som institut kritiserats. Immanuel Kant var en av dem som 

redan tidigt ifrågasatte edens funktion som garant för sanningsenliga uppgifter. Utan tron 

på ett religiöst ansvar och efterföljande konsekvenser tycktes eden vara verkningslös som 

sanningens frambringare.198 Grunden till att vittneseden kvarhölls medan många andra 

eder avskaffades från lagstiftningen var att det ansågs möjligt att bekräfta sådant som 

redan inträffat. För rättssäkerheten ansågs vittneseden utgöra en viktig faktor.199  

Jämviktsprincipen var grunden till att målsägande inte kunde avlägga ed. Att en av 

parternas utsagor skulle ges ett högre bevisvärde bara på den grunden att utsagan 

föranletts av ed ansågs orimligt. Målsäganden skulle ges en alltför gynnad position vid 

bevisvärderingen om uppgifterna garanterades sanning genom ed.200 

Det har framhållits att målsägande kan ha intressen i målet som kan leda till en falsk 

utsaga. Även om målsägandens intressekollision inte utgjorde en grund för att 

målsägande inte skulle avlägga ed vid lagstiftningsprocessen vill jag framhålla att det 

resonemanget motsägelsefullt. Om eden fyller en funktion av att frambringa 

sanningsenliga uppgifter borde domstolen vara mån om dess tillämpning. Jag tänker att 

eden antingen borde användas av samtliga förhörspersoner om synsättet är att eden 

faktiskt bidrar till sanningsenliga uppgifter eller inte användas av någon av 

                                                 
198 Malmer, De försvunna ederna, s 241. 
199 Malmer, De försvunna ederna, s 241 och 245 och 249 och 251. 
200 SOU 1938:44 s 389 och SOU 1926:32 s 267. 
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förhörspersonerna om synsättet är att eden inte fullt ut kan garantera sanningen.  

Domstolen borde rimligtvis ta del av bevisningen i sin mest tillförlitliga form, men om 

eden verkligen bidrar till en större tillförlitlighet diskuteras mer i avsnitt 7.4.  

7.3 Utsagors bevisvärde och tillförlitlighet utan tillämpning av ed 

Den andra frågeställningen som den här framställningen sökt svar på är hur utsagors 

tillförlitlighet bedöms och om det är rimligt att målsägandeutsagan som inte avgetts under 

ed ensamt verkar som bevis för en fällande dom. Ett första konstaterande är att domstolen 

inte endast ger sin tillit till att personen avlagt ed för att betrakta utsagan som tillförlitlig. 

Istället för att förlita sig på eden som sanningsgarant ska rätten göra en noggrann 

utredning av målsägandeutsagans tillförlitlighet. Av praxis går det att utläsa att 

målsägandeutsagan ensamt kan användas som bevisning för en fällande dom. Eftersom 

domstolen inte sätter hela sin tilltro till eden som sanningens frambringare utan använder 

sig av andra bedömningsmallar för att bedöma tillförlitligheten i utsagan verkar eden inte 

ge någon större bevisverkan. Att målsägandeutsagan utan stödbevisning kan användas 

som bevis vid fällande dom tycks dessutom ge uttryck för att eden är ett överflödigt medel 

för att frambringa sanningen. Att målsägandeutsagan utan stödbevisning kan uppfylla 

beviskravet att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade bär skuld till brottet 

visar att edens verkan på utgången i målet är obefintlig. Jag är beredd att hålla med 

Heuman om att eden är av mindre betydelse för bevisvärderingen eftersom den inte tycks 

inneha sådan bevisverkan att målets utgång påverkas utifrån den. 

Tillförlitlighetsbedömningen som idag används vid bevisvärdering av utsagor tycks ha 

tillkommit efter en större förståelse kring svårigheterna att bevisa sanning och lögn.201 

Hur väl målsägandeutsagans tillförlitlighet kan bedömas utifrån de kriterier som högsta 

domstolen framställt går dock att ifrågasätta utifrån resultat från psykologisk forskning. 

Experiment i psykologisk forskning visar att människan endast kan urskilja lögn i 60 

procent av fallen. Det har inte visats att experter upptäcker lögn markant bättre än lekmän 

varför domare inte kan anses vara bättre än gemen.202 Hur personer reagerar vid lögn och 

hur lögnen tar sig i uttryck är individuellt. Att en person har ett specifikt handlingsmönster 

och verbalt uttryck vid lögn utgör inte en starkare bärighet än att det är ett allmänt 

antagande. Tillförlitlighetsbedömningar ska enligt min åsikt därför användas med stor 

                                                 
201 Jfr Fitger, Om eder, s. 127. 
202 Stömwall,Granhag, Hartwig,  The detection of Deception in Forensic Contexts, s 246. 
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försiktighet eftersom kriterierna de utgörs av är avhängiga personens reaktion även vid 

sanning. De psykologiska arbetsmetoderna för tillförlitlighet har fått kritik för att inte vara 

tillräckligt inarbetade och till viss del sakna tillräcklig vetenskaplig grund. Högsta 

domstolens kriterier har inte heller någon djupare förankring och borde därmed inte 

tillerkännas något större tilltro.  

7.4 Edens relevans utifrån psykologisk forskning 

Min avslutande frågeställning var att utreda om användandet av eden som sanningsgarant 

kan stärkas utifrån resultat från psykologiska studier. Är edens ändamål som sanningens 

frambringare uppnåeliga utifrån ett psykologiskt perspektiv? Jag har dels utrett hur 

förhörspersonen är kapabel att avge en sanningsenlig utsaga och hur domare är kapabla 

till att fatta rationella beslut vid bevisvärderingen.  

Människans beslutsfattande utmärks av att göra processen så enkel som möjligt. Det finns 

risk att domaren under sitt beslutsfattande använder heuristiker och kan drabbas av bias; 

systematiska tankefel. Hur mycket tillförlitlighetsbedömningar spelar in vid 

bevisvärdering av utsagorna är svårt att fastställa. Vanliga systematiska tankefel är att 

domarens slutliga beslut färgas av första intrycket. Om en person verkar trovärdig 

ifrågasätts inte deras uppgifter lika mycket av domaren. Utifrån truth bias går det att dra 

slutsatsen att det är mer vanligt att bedömningen av en utsaga uppfattas sanningsenlig än 

att den uppfattas som falsk. Dessa systematiska tankefel torde förekomma oavsett edens 

föreliggande varför dess verkan kan ifrågasättas.  

Det är inte bara domarens beslutsfattande som påverkar edens bevisverkan. Även 

personen som avger utsagan påverkas av psykologiska processer som gör att sanningen 

kan gå förlorad trots att personen avlagt ed. Domstolen ska vid sin 

tillförlitlighetsbedömning granska de betingelser som kan ha gett upphov till utsagan.203 

Förhörspersonen kan både medvetet och omedvetet avge falska uppgifter. Att avge falska 

uppgifter medvetet grundas ofta på en rädsla för sanningens konsekvenser vilket 

domstolen bör ta i beaktning vid sin bevisvärdering. De omedvetna förändringarna i en 

utsaga sker på grund av kognitionspsykologiska processer. Människans selektiva 

uppmärksamhet kan vara ett problem när målsäganden redan vid iakttagelsetillfället 

sorterar bort viktig information. Att den ursprungliga minnesbilden förändras över tid 

                                                 
203 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 106. 
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grundas i den rekonstruktionsprocess som alla minnen genomgår. 204 Minnesbilden 

bleknar bort med tiden. Hur lång tid det förflutit mellan brottstillfället och rättegången 

inverkar på utsagans innehåll. Även hur målsäganden uppfattar situationen vid 

rättegången påverkar vilken information rätten får del av och hur utsagan tar sig i 

uttryck.205 Att en person under ed lovar att säga hela sanningen spelar i dessa fall ingen 

som helst roll. Den psykologiska forskningen visar dessutom att endast 60 procent av 

innehållet återberättas likadant i de fall utsagan måste avges flera gånger.206 

Förhörspersonens förmåga att minnas ändras inte av att personen hörs under ed. Att den 

hörde lovar och försäkrar att inget ska förtigas, tilläggas eller förändras syftar mer till 

personens vilja att berätta sanningen, inte hur sanningen faktiskt förhåller sig. 

7.5 Avslutande synpunkter  

Huvudsyftet med uppsatsen var att utreda edens relevans för målsägandeutsagan i dagens 

rättsprocess utifrån både en juridisk kontext och en psykologisk kontext.  

Eden kan slutligen anses vara ett föråldrat instrument för att garantera sanning. Utifrån 

resultat från psykologisk forskning anser jag att eden inte i sig bör påverka en utsagas 

bevisvärde. Framställningen ger en tydlig antydan av ett behov att inta psykologisk 

kunskap i den juridiska kontexten. Den ämnesöverskridande kunskapen skulle kunna 

gynna den framtida lagstiftningsprocessen. Om den psykologiska kunskapen hade funnits 

att tillgå vid lagstiftningen av edsbestämmelserna är jag tveksam på om edens utformning 

skulle sett likadan ut som den gör idag. Att se över ändamålet med eden utifrån den 

forskning som förs skulle rimligen komma med nya aspekter på eden som garant för 

sanningsenliga uppgifter.  

Genom att erbjuda domare kurser i psykologi skulle medvetenheten om de psykologiska 

processernas inverkan vid avgivande av utsagor öka. Domare borde ges kunskap om att 

deras bevisvärdering och beslutsfattande påverkas av psykologiska processer. För att 

beslutet och bevisvärderingen inte ska grundas på felaktiga grunder är det viktigt att de 

psykologiska processerna kontrolleras och uppmärksammas. En större medvetenhet och 

kunskap om psykologi skulle på så sätt bidra till en mer rättssäker bevisvärdering.  

                                                 
204 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 119. 
205 Schelin, bevisvärdering av utsagor i brottmål, s 119 och Trankell, Vittnespsykologins arbetsmetoder, s. 

21 f.   
206 Conway, Introduction: What are Memories?  s 4. 
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