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1.1. Inledning 

 

Brott med inslag av sex och våld mot barn får stora konsekvenser för brottsoffret, 

ofta med psykiska problem i vuxen ålder som följd, där offret sedan begår 

liknande brott som vuxen. Andreas Kapardis kallar fenomenet för en ”inter-

generational cycle of violence and abuse in society”.1 För att bryta denna cykel 

krävs att det finns effektiva rättsmedel för att lagföra brott som begåtts mot barn. 

Samtidigt är sexualbrott och våld mot barn väldigt svårt att utreda eftersom det 

ofta inte finns några fysiska bevis. I dessa situationer är det enda tillgängliga 

bevismaterialet brottsoffrets och den utpekade gärningsmannens utsaga. Därför 

är det oerhört viktigt att barnens vittnesmål tas på allvar och att det finns kunskap 

om hur dessa vittnesmål ska hanteras för att ges största möjliga bevisvärde. 

 

Det finns en mängd problem med barns vittnesmål. I många fall har barnet blivit 

skrämt till att inte prata med andra personer om de utsatts för övergrepp av 

närstående. De kan också känna sig skamsna och generade inför att svara på 

frågor om händelsen.2 Även barn som utomstående vittnen berörs av denna 

problematik, t.ex. om barnet bevittnat den ena förälderns brott mot den andra. 

Hur förhörsledaren hanterar denna problematik får betydelse för sanningshalten i 

barnets utsaga, för att barnet kan tänkas ljuga för att skydda sig själv eller någon 

annan.  

 

Ofta vittnar inte barnen muntligen under huvudförhandlingen, utan domarna får 

endast se videoinspelningar av förhören. Då domarna inte själva är med och kan 

påverka förhöret är det därför mycket viktigt för domstolen att ha kännedom om 

hur förhörsledarens och omgivningens beteende mot barnet kan ha påverkat 

barnets utsaga. Även i de fall där barnet medverkar under huvudförhandlingen 

bör domarna vara uppmärksamma på att barn ibland medvetet ljuger eller av 

olika anledningar minns fel. För att göra riktiga bedömningar av utsagornas 

                                                             
1 Kapardis, 2014, s. 99.  
2 Kapardis, 2014, s. 100. 
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tillförlitlighet och trovärdighet måste domarna ha kunskap om hur barns minne 

och berättande fungerar. 

1.2. Syfte 

 

Denna uppsats utreder vad en domare bör ha i åtanke då denne bedömer 

bevisvärdet i förhör av barn. Om inte annat uttryckligen anges, betyder ”barn” i 

detta sammanhang personer upp till cirka 15 års ålder. Slutsatserna samlas i en 

checklista över de eventuella brister i förhörsmetoderna som domaren behöver 

uppmärksamma. Uppsatsen redogör därför för de faktorer som riskerar att 

inverka på sanningshalten i barnets vittnesmål. I denna uppgift ingår det att 

beskriva de problem som uppstår när barn agerar som vittnen, både när de själva 

utsatts för brott samt när de enbart bevittnat ett sådant. 

1.3. Metod och material 

 

För att svara på frågeställningen går texten igenom de rekommendationer från 

forskare om barnförhör som finns i doktrinen, samt den manual 

åklagarmyndigheten använder. Den problematik som uppkommer då domstolen 

skall göra sin bevisvärdering av barns vittnesmål i mål som rör sexuella 

övergrepp mot barn skall slutligen också belysas. En mängd forskning som rör 

barns minne redovisas.  

 

Det finns mycket forskning som syftar till att konstruera de perfekta 

förhörsmetoderna. Denna forskning har utmynnat i manualer riktade till 

förhörsledare.  I vissa avseenden är dessa manualer samstämmiga, och bör därför 

ligga till grund för hur förhör genomförs. En sådan manual är den 

åklagarhandbok som behandlas nedan i avsnitt 4.4, som i stort bygger på Ann-

Christin Cederborgs (professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet) rekommendationer. Andra sådana 

intervjuhandböcker kommer från USA. Många av delstaterna har sina egna 
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handböcker, men dessa bygger i stort sett på samma forskning från institutioner 

som American Professional Society on the Abuse of Children. I denna uppsats 

redogörs för Oregons handbok, då den är ovanligt välstrukturerad. 

1.4. Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en kort redogörelse över den rättsliga ram som domarna 

måste hålla sig inom då de värderar vittnesmålets bevisvärde. Därefter följer ett 

avsnitt om vad som särskiljer barn som brottsoffer, där jag redogör för varför inte 

samma förhörsmetodik som används på vuxna är lämplig för att förhöra barn. 

Det fjärde kapitlet är kärnan av uppsatsen, där de rekommenderade 

förhörsmetoderna beskrivs. I det femte avsnittet behandlas hur förhören sedan 

ska tolkas, och i den sista delen av uppsatsen samlas slutsatserna till en checklista 

med avslutande synpunkter.  

 

2.	  Rättslig	  reglering	  

 

Enligt Rättegångsbalken (RB) 35 kap. 1 § ska domstolen ”efter samvetsgrann 

prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. Lagen 

föreskriver ingen specifikare metod än så, som domstolen bör använda sig av för 

bevisvärdering. Att bevisprövningen är relativt oreglerad brukar kallas den fria 

bevisprövningens princip. Denna innebär att parterna i en rättegång får åberopa 

all bevisning som de kan lägga fram och att domarna saknar begränsningar 

beträffande värderingen av dessa bevis.3 Fri bevisprövning innebär emellertid 

inte att domarna är fria att göra godtyckliga bedömningar, utan att det inte finns 

några rättsliga begränsningar för vad domarna får beakta vid bevisvärderingen. 

För att något ska anses bevisat (i ett brottmål) krävs att denna omständighet är 

ställd bortom rimligt tvivel.4  

                                                             
3 Granhag, Christianson, 2012, s. 407.  
4 Schelin, 2012, s. 23. 



 5 

 

Vissa beviskrav har vuxit fram genom praxis, t.ex. att Europakonventionens 

artikel 6 hindrar att bevisning som framkommit genom tortyr beaktas. Även om 

bevisprövningen har vissa yttre råmärken är domstolens bedömning tämligen fri. 

Med detta menas att vissa begränsningar finns men dessa är mycket vaga. I brist 

på lagstadgade regler om bevisprövning måste domstolen därför förlita sig på sin 

kännedom om psykologi och minnets funktioner då domstolen bedömer 

trovärdigheten och tillförlitligheten i en vittnesutsaga. I HD:s praxis har det 

utvecklats kriterier för när en utsaga verkar trovärdig. Den bör enligt dessa 

kriterier vara sammanhängande, klar, detaljerad, inte innehålla punkter som 

verkar svårförklarliga eller på annat sätt väcker tveksamhet om berättelsens 

trovärdighet.5 

 

Bevis kan bland annat utgöras av målsägande- och vittnesförhör. När det är barn 

som ska förhöras måste barnets bästa ibland gå före intresset att lagföra 

gärningsmannen. Barn åtnjuter nämligen skydd i en mängd olika lagar och 

konventioner. Det kanske mest grundläggande skyddet återfinns i FN:s 

barnkonvention punkt 3, där det framgår att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet vid all form av myndighetsutövning. En förundersökning och 

efterföljande rättegång är påfrestande och traumatiskt för barnet på många sätt, 

och en rättsprocess är därför sällan det bästa för barnet.6 I barnets bästa ligger 

därmed att så få förhör som möjligt hålls med barnet.7 Därför måste ibland en 

avvägning göras mellan intresset att lagföra någon som begått brott mot barnet, 

och barnets välbefinnande. 

 

Barnets bästa har fått erkännande på många områden inom processrätten. Då en 

rättsprocess innebär stress och ångest som påverkar barn negativt särbehandlas 

barn t.ex. i rättegångsbalkens regler om vittnesmål. Då vittnesmål åberopas som 

bevis är huvudregeln den s.k. omedelbarhetsprincipen i Rättegångsbalken 30 kap. 

                                                             
5 Cederborg, 1998, s. 25 samt NJA 1993 s 616. 
6 Diesen, Diesen, 2013, s.199. 
7 Kaldal, Diesen, Beije, Diesen, 2010, s.153. 
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2 §. Enligt denna princip ska domstolens bedömning enbart grunda sig på det 

som framkommit vid huvudförhandling, vilket förtydligas i RB 35 kap. 8 §. 

Dessa regler innebär att vittnesmål ska framföras muntligen vid 

huvudförhandlingen i syfte att domarna själva ska kunna bedöma trovärdigheten 

i utsagan.8  

 

När vittnet är under 15 år gäller inte denna huvudregel, vilket framgår av RB 36 

kap. 4 §. Istället visas i regel videoförhör upp under huvudförhandlingen, och 

domarna har därmed ingen möjlighet att påverka förhöret eller att ställa frågor 

direkt till barnet. Det är därför av yttersta vikt att domarna kan bedöma 

effekterna av de metoder som förhörsledaren använt. 

 

Barnet ska som huvudregel även ha en vårdnadshavare med sig under förhör, 

vilket framgår av RB 23. kap. 10 § 6 st. Som framgår under avsnitt 4.3 hävdar 

flera författare att föräldrars närvaro påverkar utfallet av förhören negativt. 

Förälderns medverkan är därför en avvägningsfråga: väger barnets behov av stöd 

och trygghet under förhöret tyngre än intresset att få gärningsmannen lagförd? 

 

I förundersökningskungörelsen (FuK) 2a § ska förundersökning ske skyndsamt 

när barnet är under 18 år och brottet har 6 månader eller mer i straffskalan, eller 

då brottet riktat sig mot liv, hälsa, frihet eller frid. Finns det en skälig misstänkt 

för brottet ska beslut om åtal ske efter max 3 månader. Detta skyndsamhetskrav 

är också ett uttryck för barnets bästa eftersom att barnet ska slippa en utdragen 

rättsprocess. Samtidigt förespråkar doktrinen (vilket utvecklas i avsnitt 4.3 

nedan) upprepade förhör och andra tidskrävande åtgärder.  

 

Samtidigt som upprepade förhör är en förutsättning för att barnet ska kunna 

lämna all nödvändig information, ställer FuK 17 § krav på att förhören inte är 

fler eller mer ingående än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

omständigheterna. Återigen måste förundersökningsledaren göra avvägningar 

                                                             
8 JO:s ämbetsberättelse 2008/09, s. 62. 
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mellan lagföringsintresset och barnets bästa – avvägningar som domstolen inte 

kan eller bör ta hänsyn till vid bevisvärderingen. Gärningsmannen skyddas av 

den s.k. oskuldspresumtionen (uttryckt i bl.a. Europakonventionens artikel 6), 

vilket innebär att åklagaren måste bevisa gärningsmannens skuld innan denne 

kan straffas. Att göra avkall på kravet att brottet ska vara bevisat enbart på grund 

av att vissa brott är svårbevisade skulle strida mot denna presumtion.  

 

I syfte att utforma förundersökningarna i enlighet med FuK 17 §, har polis- och 

åklagarmyndigheten, rättsmedicinalverket samt socialstyrelsen inrättat s.k. 

barnahus runtom i landet. Tanken med barnahusen är att de ska samla all 

kompetens som krävs, för att utreda brott mot barn och samtidigt ta hänsyn till 

barnets bästa. Detta görs genom att företrädare från Socialnämnden och BUP 

arbetar parallellt med polisen, vilket medför att sociala och terapeutiska åtgärder 

snabbt kan sättas in.9 Ett av målen med barnahusen är också att de poliser som 

jobbar där ska ha särskild kompetens att förhöra barn som målsägande eller 

vittnen, och att antalet förhör därmed ska minimeras.10 

 

3. Barn som brottsoffer 

 

För att kunna bedöma barnets vittnesmåls tillförlitlighet och trovärdighet är det 

nödvändigt att känna till vad som utmärker barn som brottsoffer. Barns 

begränsade omdöme och outvecklade minne innebär flera svårigheter för såväl 

utredare som domare. Flera faktorer gör utredningar av brott mot barn särskilt 

svåra. I det följande avsnittet kommer ytterligare ett antal faktorer som försvårar 

utredningar med barn som målsägande att tas upp. Dessa faktorer är att brotten 

ofta avslöjas sent, barnets ofullständiga minnesutveckling, att barnets minne 

påverkats i efterhand samt att barn ljuger på ett annat sätt och av andra skäl än 

vuxna. 

                                                             
9 Barnahus, slutrapport, 2008, s. 9. 
10 Barnahus, slutrapport, 2008, s. 99 samt Kaldal, Diesen, Diesen, Beije, 2010, s. 153. 
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3.1. Sena avslöjanden 

 

Barn vet inte alltid om att de utsatts för brott och berättar därför inte om 

brottsliga gärningar för någon vuxen. Trots att barnen minns händelsen så saknar 

de förståelse för att gärningen är brottslig. Det gör dem särskilt utsatta som 

brottsoffer, eftersom att brott i regel är svårare att bevisa om lång tid förflutit. 

Det får till följd att teknisk bevisning riskerar att förstöras genom att 

gärningsmannen hinner städa upp på brottsplatsen, eller att 

övervakningskamerafilm raderas. Barnets minne hinner också försämras ju 

längre tid minnet exponeras för yttre och inre påverkan (se kap. 3.4). Enligt 

statistik förd av brottsskadenämnden dröjer det i snitt två år mellan det att 

sexualbrott inträffar tills dess att ersättningen betalas ut. Denna ovanligt långa 

genomsnittstid förklaras åtminstone delvis med att det ofta går lång tid mellan 

brottet och avslöjandet.11 

 

Det händer även att vissa brott aldrig framkommer, eftersom barnet inte förstår 

att det måste berätta om händelsen. Det gäller främst sexuella övergrepp, då 

barnet inte förstår vad sex är eller varför det skulle vara skamligt. I takt med att 

barnet blir äldre ökar förståelsen för sex och behovet att berätta blir större.12 Det 

faktum att en berättelse kommer sent efter att händelsen inträffade bör domarna 

därför inte fästa större vikt vid för att bedöma utsagans trovärdighet. Istället bör 

de försöka fastställa varför avslöjandet kommer sent. 

 

3.2. Barnets minnesutveckling 

 

Ytterligare en faktor som försvårar utredning av brott med barn som offer är att 

barnets minne inte är färdigutvecklat. Ju yngre barnet är, desto mindre troligt är 

det att barnet kan ge ett tillförlitligt vittnesmål. Det är emellertid inte omöjligt, 

                                                             
11 Prop. 1994/95:2, s 24. 
12 Granhag, Christianson, 2012, s. 301. 
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förutsatt att barnet kan kommunicera. För att domarna ska kunna bedöma 

tillförlitligheten i utsagan bör de ha barnets ålder i åtanke och känna till hur pass 

utvecklat barnets minne är. Alla barn är individuella och utvecklas olika fort, och 

i den bästa av alla världar skulle domarna ha tid att studera barnets 

utvecklingsgrad. I brist på sådana resurser följer en beskrivning av barns typiska 

utveckling. 

 

Yngre barns förmåga att återge händelseförlopp är begränsat eftersom barn inte 

utvecklat samma verbala förmåga som vuxna. Barnets kognitiva förmåga är 

nämligen inte färdigutvecklat förrän vid cirka tolv års ålder.13  

 

Vid cirka ett års ålder börjar barnet prata, men då främst i ettordsatser och med 

begränsat ordförråd. Vid cirka tre års ålder kan barnet uttrycka sig relativt väl.14 

Redan vid tre till fyra års ålder kan barnet dessutom relativt väl återge 

händelseförlopp och tolka intryck och känslor, även om långtidsminnet inte är 

fullt utvecklat. Vid denna ålder börjar det därför bli meningsfullt att hålla förhör 

med barnet. Under tre års ålder anses emellertid barns vittnesmål som opålitligt 

då de saknar tids- och rumsuppfattning.15  

 

Viktigt att tänka på är att små barn upp till cirka sju års ålder saknar förståelse för 

andra perspektiv än vad de själva upplevt. I ett experiment som genomfördes på 

barn upp till sju års ålder fick barnen se en modell av ett landskap med tre kullar. 

Barnen ombads först beskriva vad de själva såg när de betraktade modellen 

ovanifrån och alla tre kullar var synliga. Därefter placerades en docka på 

modellen som bara ”såg” den främsta kullen, och barnen uppmanades att 

beskriva vad de trodde att dockan såg. Barnen visade ingen förståelse för att 

dockan inte kunde se detsamma som de själva kunde se.16 Det är därför inte 

meningsfullt att ställa hypotetiska frågor till barnet i förhör om t.ex. vad barnet 

                                                             
13 Granhag, Christianson, 2012, s. 291.  
14 Christianson, 1998, s. 115.  
15 Lamb, Sternberg och Esplin, 1998, s. 813ff. 
16 Christianson, 1998, s. 115f.  
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tror fanns i garderoben. Istället bör frågorna begränsas till vad barnet själv 

faktiskt har upplevt. Det innebär att rätten inte bör fästa betydelse vid att barnet 

svarar ”vet inte” på sådana hypotetiska frågor som kan tyckas vara uppenbara för 

en vuxen. 

 

Barn upp till sju års ålder saknar även förståelse för jämförande begrepp såsom 

”längre”, ”kortare”, ”större” och ”mindre”. Christanson menar att man därför inte 

bör ställa frågor om signalement och liknande, som ”är han äldre än pappa?”, ”är 

han längre än din bror?”, osv. Även barnets förmåga att bedöma tid är upp till sju 

års ålder mycket begränsad och barnet kan därför inte svara på frågor om hur 

lång tid ett händelseförlopp pågick eller hur längesedan händelsen inträffade.17 

När barnet väl kommer upp i skolåldern och börjar umgås med andra barn utökar 

barnet sitt vokabulär. Barnet lär sig också att följa schema med tider samt att 

använda jämförande begrepp, tidsbegrepp och att se saker ur andras perspektiv.18 

Att barnet ger helt orimliga svar på frågor som går ut på att jämföra eller komma 

med värderingar är därför inte ett tecken på att barnet ljuger eller minns fel, utan 

snarare att dess omdöme inte är färdigutvecklat. 

 

3.3. Barn och påverkansfaktorer 

 

Ytterligare en faktor som påverkar tillförlitligheten i barnets vittnesmål är 

minnespåverkan. Med påverkansfaktorer avses de felkällor som gör att minnet av 

en händelse blir falskt. Felkällorna kan dels vara av externa faktorer (när någon 

utomstående planterar minnen, t.ex. genom ledande frågor) och interna faktorer 

(t.ex. svårigheter för barnet att skilja mellan fantasi och verklighet). 

Minnespåverkan förekommer även hos vuxna, men det finns ett antal faktorer 

som påverkar barn särskilt. Exempelvis ökar mottagligheten för suggestion ju 

yngre barnet är.19  

                                                             
17 Christianson, 1998, s. 118.  
18 Christianson, 1998, s. 118f.  
19 Granhag, Vittnespsykologi, 2012, s. 120. 
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De allra flesta författare verkar dock anse att barn är mer lättsuggererade än 

vuxna. Med begreppet suggestibilitet menas i vilken utsträckning en individ 

påverkas av yttre och inre källor vid inkodning, lagring och återgivning av 

information.20 Ett exempel på suggestion är när barnet inhämtar information från 

en yttre källa, t.ex. en annan person, och införlivar informationen i sin egen 

minnesbild. Intern källpåverkan kommer helt enkelt från att barnet har svårt att 

skilja mellan fantasi och verklighet. Med hänsyn till detta är det viktigt att 

domstolen är observanta på vad för slags frågor barnet har fått från 

förhörsledarna.21 Har frågorna varit insinuanta är det lätt att barnets minne 

påverkas. Domarna får i vissa fall själva ställa frågor till barnet, och bör då av 

samma skäl avhålla sig från att t.ex. påskynda utsagan genom ledande frågor. 

 

Barnets förmåga att återge ett händelseförlopp påverkas av barnets ålder och 

vilken roll barnet hade under händelseförloppet, samt antal brottstillfällen barnet 

utsatts för. Barn minns lättare centrala delar av en händelse än oviktiga detaljer.22 

Domstolen bör därför vara försiktig med att dra slutsatser om utsagans 

tillförlitlighet och trovärdighet baserad på barnets förmåga att återge detaljer av 

omgivningen eller i gärningsmannens signalement. Man ska dock inte 

underskatta barns minnen. Forskning med traumatiserade barn visar nämligen att 

det för barnet viktigaste detaljerna av stressfyllda händelser inkodas mycket 

väl.23  

 

I litteraturen finns två olika uppfattningar om tillförlitligheten hos barns 

vittnesmål.24 Vissa förespråkare anser att barn har bra minnesförmåga och att de 

inte är lika lätta att påverka som vuxna. Enligt den andra uppfattningen har barn 

svårt att skilja på fantasi och verklighet, samt är mottagliga för yttre påverkan. 

Konsekvensen av första uppfattningen blir alltså att man anser tillförlitligheten 

                                                             
20 Granhag, Christianson, 2012, s. 294.  
21 Lamb, Sternberg & Esplin, 1994, s. 255ff. 
22 Granhag, Christianson, 2012, s. 298. 
23A.a., s. 298. 
24 Ceci & Bruck, 1993, s.113 samt 403ff. 
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till barnets vittnesmål vara hög och av den andra uppfattningen så anser man 

tillförlitligheten vara låg.25 

 

Ända fram till 16-17 års ålder är individer extra känsliga för yttre påverkan. 

Eftersom barn saknar full förståelse för sin omvärld tillkommer mycket kunskap 

om ett händelseförlopp när barnet senare bearbetar händelsen, t.ex. då barnet 

talar med en förälder som förklarar händelsen och därmed fyller i barnets 

kunskapsluckor. Ju yngre barnet är och desto mindre kunskap det har om 

omvärlden, desto känsligare blir barnet för suggestion. Små barn är mindre 

påverkbara när det handlar om starkt känslomässiga upplevelser och mer 

påverkbara när det handlar om neutrala händelser.26  

 

Barn har även lättare än vuxna för att blanda ihop fantasi med verkliga minnen 

(så kallad intern källpåverkan). Även inre påverkan får barnet att minnas 

händelseförlopp felaktigt. Det innebär att barnet får svårt att minnas särskilt 

händelseförlopp som ligger långt bak i tiden.27 I ett fall så kom en tolvårig flicka 

på sin pappa med att ha sex med en 16-årig flicka. Vid upptäckten jagade pappan 

sin dotter. Vid återgivningen av händelsen flera år senare så angav dottern att det 

skulle varit hon som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Hon mindes jakten av 

pappan vilket ju hade inträffat men hon hade alltså förväxlat sig själv med den 

16- åriga flickan.28  

 

Denna typ av källglömska, en oförmåga att avgöra om ett minne är självupplevt 

eller resultatet av minnespåverkan, är starkare ju yngre barnet är. Vid en studie så 

fick barn höra en påhittad historia om att de fick åka till sjukhus efter en olycka. 

Därefter fick de frågor om händelsen. Detta upprepades flera gånger, och 

resultatet av studien var att barnen till en början förstod att de själva inte upplevt 

händelsen, men efter upprepade intervjuer började falska minnen av att de själva 

                                                             
25 Granhag, Vittnespsykologi, s. 118.  
26 Granhag, Christianson, 2012, s. 293.  
27 Lamb, Sternberg och Esplin, 1994, s. 255ff.  
28 Christiansson, 1998, s. 123. 
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upplevt händelsen framträda. Därmed kan man säga att barn har en tendens att 

uppfatta fiktiva historier som självupplevda.29 

 

Vad barnet har för förkunskap om det barnet utsatts för spelar också stor roll. När 

det gäller sexuella övergrepp är det inte säkert att yngre barn förstår vad sex är 

och vad de utsatts för. Konsekvensen av detta kan bli att barnets möjligheter att 

minnas denna typ av händelse försämras, eftersom vi minns en händelse är 

beroende av hur vi förstår och tolkar vår omvärld.30 Forskning visar även att barn 

som fått prata om händelsen med någon vuxen efteråt som förklarat för barnet 

vad de utsatts för stärker barnets minne av händelsen. Barn med större kunskap 

om en händelse de upplevt kan vid ett senare tillfälle återge fler detaljer från 

händelsen än barn med mindre kunskap.31 

 

En omdiskuterad påverkansfaktor är fördomar och stereotyper. Barn kan på ett 

tidigt stadium forma sociala stereotyper. Om barn under lång tid och vid 

upprepade tillfällen utsätts för stark yttre påverkan (suggestion), kan de ha svårt 

för att skilja mellan vad de själva sett och vad de tänkt kan ha skett. Barns 

minnen kan påverkas av såväl information som föregår en händelse och 

information som läggs till efter en händelse. Ett i litteraturen ofta återgivet 

experiment som påvisar effekten av suggestiva frågor, handlade om ett hundratal 

dagisbarn (3-6 år gamla).32  Barnen delades in i 4 grupper. Två grupper fick 

upprepade tillfällen höra historier om Sam. Sam beskrevs som extremt klumpig, 

och barnen fick höra om hur Sam ramlade i trappor och förstörde saker. Två 

andra grupper fick bara höra neutrala saker om Sam.  

Därefter fick alla barnen träffa Sam, som betedde sig helt normalt och inte det 

minsta klumpigt. Under mötet höll Sam i en nalle, men inget hände med nallen. 

Samtliga barn intervjuades därefter om mötet med Sam. En av de grupper som 

fått höra negativa saker om Sam, samt en av grupperna som fått höra neutrala 

                                                             
29 Christiansson 1998, s. 122. 
30 Granhag, Christianson, 2012, s. 293. 
31 Tessler, Nelsson, 1994, s. 307ff. 
32 Sam Stone-experimentet, Granhag, Christianson, 2012, s. 295.  
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saker, fick under denna intervju suggererande frågor formulerade som t.ex. 

”smutsade Sam ner nallen med flit?”, trots att nallen inte smutsades ner alls. De 

två andra grupperna fick neutrala frågor om mötet. 

 

Resultatet av experimentet visade inte oväntat att gruppen som fått neutrala 

frågor och neutral information innan mötet beskrev mötet mycket korrekt. Endast 

2 av 54 av barnen anklagade Sam för att ha smutsat ner nallen då intervjuarna 

frågade dem om det. I gruppen som fått neutral information men ledande frågor 

anklagade 21 % av barnen i åldrarna 3-4 år Sam för att ha smutsat ner nallen, och 

14 % av barnen i 5-6-årsåldern. I gruppen som fått neutrala frågor, men getts 

negativ information innan mötet svarade 37 % att Sam smutsade ner nallen. 

Forskarna ifrågasatte barnens utsagor, och barnen var inte benägna att hålla fast 

vid utsagan. Endast ett barn vidmakthöll sin anklagelse efter en stunds 

ifrågasättande. I gruppen som fått negativ information och ledande frågor 

anklagade ca 73 % av barnen Sam för att ha smutsat ner nallen. Ju yngre barnen 

var, desto mer benägna var de att komma med anklagelser. 

 

Experimentet visar vilken kraft suggestiv information har. Domarna måste ta 

detta i beaktande när de bedömer bevisvärdet i barnens vittnesmål. Går det att 

kontrollera ifall någon pratat illa om den utpekade gärningsmannen innan barnet 

avslöjade att det utsattes för eller bevittnade ett brott så är detta viktigt. Det ska 

dock påpekas att Sam Stone-experimentet och liknande studier har motsagts av 

andra studier. 33  Dessa studier har visat att barn tvärtom kan vara mycket 

motståndskraftiga mot upprepad suggestiv information.34 Även vuxna kan ha 

svårigheter med källglömska och suggestion, och studierna visar att barn till och 

med kan vara mindre påverkbara än vuxna av stereotyp information, och att barn 

saknar stereotypa uppfattningar och kunskap om händelser och personer. Inga av 

studierna visar dock att suggestiv information och fördomar saknar betydelse för 

barns berättande. Sam Stone-experimentet visar också vikten av att inte 

                                                             
33 Goodman, 2006, s. 811ff.  
34 Malloy, Melinder, & Goodman, 2005.  
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suggerera barnet genom sättet frågorna formuleras. Denna problematik behandlas 

i avsnitt 4.2 nedan. 

 

Personen som pratar med barnet har också stor påverkan på barnet, då barnet 

riskerar att forcera minnen ifall personen inger stor auktoritet.35 Känner barnet att 

personen vill höra något kan barnet börja berätta saker för att vara personen till 

lags, snarare än återge ett faktiskt minne. I rättsliga sammanhang är det därför av 

yttersta vikt att undersöka om barnet talat med någon annan vuxen om 

händelseförloppet, eftersom att det kan inverka på barnets berättelse.  

 

Granhag har identifierat ett antal individuella faktorer hos barn som påverkar 

deras förmåga att inkoda minnen. Bland annat spelar det in vilken metod barnet 

använder för att bearbeta trauman (t.ex. om barnet har ett behov av att prata 

igenom händelsen med någon). Även barnets koncentrationsförmåga har 

betydelse, fokuserar barnet på sina känslor eller på händelseförloppet. Ytterligare 

en faktor är barnets relation till sina föräldrar. Barn som har nära relation till 

föräldrarna där denne kan bearbeta svåra upplevelser känner större trygghet 

medan barn som inte har en sådan relation ofta bygger upp skyddsmekanismer 

som gör så att barnet slipper tänka på händelsen.36 Sådana skyddsmekanismer 

kan t.ex. vara dissociation, där barnet upplever ett trauma så jobbigt att barnet 

reagerar med att aktivt fokusera på något annat, som t.ex. en serietidning eller 

liknande. Forskningen har inte kunnat svara på om den reaktionen är medveten 

eller omedveten och i vilken grad minnet faktiskt raderas eller om en del av 

skyddsmekanismen faktiskt är att det är svårt att tala om händelsen.37 

 

Det går inte riktigt för domstolen att ta hänsyn till denna problematik. Kan barnet 

inte berätta om en händelse på grund av att barnet aldrig inkodat 

händelseförloppet får helt enkelt annan bevisning användas. Domstolen bör dock 

                                                             
35 Granhag, Christianson, 2012, s. 294. 
36 Granhag, Christianson, 2012, s. 298.  
37 Granhag, Christianson, 2012, s. 300. 
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inte tolka bristen på ett minne hos barnet som ett säkert tecken på att gärningen 

aldrig inträffat. 

 

Även stress påverkar barnets minne, men då resultaten i de olika studierna spretar 

och ibland säger emot varandra är det svårt att dra någon slutsats om hur stress 

påverkar barnets minne. I en studie undersöktes barn som varit med om 

kidnappning hur de mindes händelsen. Resultatet visade att barn minns centrala 

delar av händelseförloppet mycket bra, men detaljer mindes de mindre bra.38 En 

annan studie visar motsatsvis att barn senare förträngt minnet av en traumatisk 

händelse helt.39 Detta kan förklaras med att den senare studien inriktat sig på 

trauman i mycket låg ålder, med gärningsmän som offret varit nära anhörig till, 

innefattande grovt våld, samt ofta och upprepade övergrepp.40 Som tidigare 

nämnts påverkas också barnets förmåga att minnas av om barnet fått bearbeta 

händelsen genom samtal med någon vuxen. 

 

3.4. Barn och lögner 

 

 

Det förekommer att barn som varit utsatta för sexuella övergrepp tillbakahåller 

information kring händelsen eller förnekat att det hänt. Mindre vanligt men likväl 

förekommande är att barnet tar tillbaka en berättelse och hävdar att den är 

osann.41  

 

Skälen till att barn förnekar ett övergrepp varierar. Enligt Granhag är det 

vanligare att barnet förnekar att det blivit utsatt för övergrepp än att det 

falskeligen anklagar någon för detta. Det kan handla om att det inte finns något 

att berätta eller avslöja, särskilt när det gäller yngre barn då dessa kan ha 

                                                             
38 Christiansson, 1998, s. 123ff. 
39 Williams 1994, s. 1167ff. 
40 Christianson, 1998, 123ff. 
41 Oregon interviewing guidelines, 2012, s. 37. 
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feltolkats. Ett annat skäl kan vara att barnet har ett nära förhållande till 

gärningsmannen. Även om barnet inte tidigare kände gärningsmannen så kan 

gärningsmannen ha manipulerat barnet, t.ex. genom att övertyga barnet att det 

kommer få någon typ av negativ konsekvens om barnet kommer berätta för 

någon annan. Barnet kan också även utan manipulation få för sig att något dåligt 

kommer att hända om barnet berättar om händelsen. Skam- och skuldkänslor kan 

också förmå barnet att inte berätta om övergreppet.42 

 

Det finns även en viss könsskillnad när det gäller att berätta om övergrepp, där 

pojkar tycks behöva mer tid på sig innan de börjar tala om händelsen. Enligt 

Oregon Department of Justice beror denna skillnad på att pojkar tror att de 

kommer bli skuldbelagda av omgivningen, och att det är svårare för pojkar att 

bära rollen som offer eftersom att offerrollen inte överensstämmer med mäns 

könsroll. Om förövaren varit man finns risken att barnet fruktar att omgivningen 

kommer reagera på ett homofobiskt sätt.43 

 

Redan vid fyra års ålder kan barn förstå innebörden av att ljuga. Det rör sig om 

enkla lögner i syftet att slippa konsekvenser för dåliga saker de gjort. Det rör sig 

inte om några invecklade lögner utan som svar på ja- och nej-frågor. Det är 

därför väldigt ovanligt att barnet hittar på hopfantiserade historier om övergrepp. 

Däremot är det lätt hänt att barnet fått ledande frågor av ena föräldern och därför 

har fantiserat ihop ett sexuellt övergrepp.44  

 

Det tycks finnas en utbredd konsensus om orsakerna till barns osanningar. 

Granhags förklaring till sådana osanningar överensstämmer i stort med Oregon 

Justice Department. Barnet kan uppleva det som skamfyllt att blivit utsatt för 

brott och vill därför inte att omgivningen ska få kännedom om det sexuella 

övergreppet. Barnet kan t.ex. känna sig medskyldig till brottet genom att inte ha 

                                                             
42 Granhag, Christianson, 2012, s. 301. 
43 Oregon Interviewing Guidelines, 2012, s. 38. 
44 Granhag, Christianson, 2012, s. 296.  
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gett ett tillräckligt tydligt nej.45 Barnet kan i sådana situationer tro att det själv 

kommer bli bestraffat. Är förövaren en nära anhörig eller någon barnet tycker om 

(t.ex. en lärare) kan barnet dra sig för att vilja avslöja något som kan få negativa 

konsekvenser för gärningsmannen.46 

 

Många av faktorerna bakom barns osanningar relaterar alltså till barnets 

förhållande till gärningsmannen. För att minimera risken att barnet ska ljuga om 

eller ta tillbaka en berättelse så rekommenderar Oregon Department of Justice att 

förhörsledaren bör fråga ut barnet om hur det känner inför gärningsmannen både 

före och efter övergreppet. Tanken är att förhörsledaren bör veta om barnet har 

skäl att skydda eller vara rädd för gärningsmannen. Övriga faktorer är relaterade 

till barnets rädsla för omgivningens reaktioner och förhörsledaren bör därför 

även undersöka vilka reaktioner barnet har fått från de personer som barnet har 

berättat om övergreppet för.47  

 

Det förekommer naturligtvis även att barn ljuger av andra orsaker än att slippa 

berätta om psykiskt påfrestande övergrepp. Precis som att vuxna ibland tillvitar 

någon brott denne inte begått, händer att barn ljuger om övergrepp som inte skett. 

Är barnet litet hörs det ofta på berättelsens innehåll om barnet hittar på en helt 

orimlig historia. Barn har ingen eller begränsad kunskap om hur brott vanligtvis 

begås, och därför bör rent påhittade historier vara lätta att upptäcka. Det händer 

att barn blivit instruerade att ljuga av någon vuxen. Det är t.ex. tänkbart att en 

förälder lär barnet en detaljerad berättelse om någon typ av övergrepp i syfte att 

få någon annan lagförd för brottet, t.ex. en f.d. partner som föräldern befinner sig 

i en vårdnadstvist med. 

 

Ett annat problem uppstår då barnet är så pass gammalt att de faktiskt kan 

beskriva påhittade övergrepp på ett trovärdigt sätt. Diesen och Diesen beskriver 

att flickor i lägre tonåren är särskilt benägna om att ljuga om eller överdriva 

                                                             
45 Granhag, Christianson, 2012, s. 301.  
46 Christianson, 1998, s.124. 
47 Oregon Interviewing Guidelines, 2012, s. 38.  
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sexuella övergrepp. Diesen och Diesens slutsatser bygger på genomgångar av 

stockholmspolisens utredningar, och de ger ingen förklaring till varför flickor i 

lägre tonåren skulle ljuga mer frekvent än andra barn.48 Dessa osanningar tar sig 

ofta formen av överdrifter för att bli trodd, samt fabricering av detaljer för att 

offret ska undvika att klandras av omgivningen (t.ex. att tvånget varit större än 

det verkligen varit, att offret inte varit berusat och liknande uppgifter). 

 

För att domstolen ska avgöra när ett barn framför en påhittad utsaga finns det 

flera metoder. Den i litteraturen mest rekommenderade är den så kallade SVA-

metoden, som beskrivs i detalj i avsnitt 5. SVA-metoden går dock ut på att man 

analyserar en utsaga, och om osanningen består av att barnet förnekat att något 

hänt så finns oftast ingen utsaga att analysera. Om polis och åklagare inte lyckats 

förmå barnet att berätta om övergreppet är det inte mycket domstolen kan göra. I 

de fall barnet själv medverkar på huvudförhandlingen är den delen av 

vittnesförhören där domarna får tillfälle att ställa frågor till barnet kort. Domarna 

kan dock använda sina frågor till att försöka avgöra ifall barnet är rädd för 

gärningsmannen, eller verkar mycket beskyddande över denne. Det ska dock 

påpekas att om barnet inte berättar något under förundersökningen så minskar 

troligheten i att domstolen kommer göra ett undantag från huvudregeln i RB 36 

kap. 4 §, att barn under 15 i regel inte kallas som vittne. 

 

4. Förhörsmetoder rekommenderade i litteraturen 

4.1 Förhörsmetodernas grunder – Reid- och Peacemetoderna 

 

En del av det bevismaterial som domstolarna får är de protokoll som förs under 

polisens förundersökning. För att kunna bedöma dess bevisvärde bör domstolen 

ha kännedom om hur olika förhörsmetoder påverkar de utsagor den förhörde 

lämnar. Många av dessa metoder har som främsta användningsområde att få 
                                                             
48 Diesen, Diesen, 2013, s. 160. 
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någon man misstänker ljuga att berätta sanningen. Det är naturligt att dessa 

metoder främst används vid förhör av misstänkta, men även vittnen och 

målsägande kan tänkas fara med osanning. Att domarna känner till de olika 

förhörsmetodernas effekter är även nödvändigt då domarna själva deltar i 

förhören under huvudförhandlingarna 

 

Modern förhörsteknik utvecklades i USA och Storbritannien. I USA lanserades 

en förhörsmetod av Fred Inbau 1962, som utvecklades av John Reid 2004 och 

därmed bär namnet Reidtekniken. Denna förhörsteknik anses idag vara oetisk, 

för att den är mycket manipulativ och går ut på att lura gärningsmannen till att 

erkänna ett brott genom att förhörsledaren intalar den misstänkte att 

förhörsledaren skulle gjort likadant om han var i den misstänktes situation, och 

att mer eller mindre provocera fram erkännandet.49  

 

Reidteknikens grundar sig på antagandet att brottsutredningar endast anses vara 

framgångsrika om man kan få fram ett erkännande. Den som är oskyldig 

förväntas upprepa sitt förnekande medan en skyldig person ger sig in i 

diskussioner och argumentering för att visa att han eller hon inte begått brottet. 

Både i USA och i England har man kunnat konstatera att det förekommit 

felaktiga erkännanden då Reidtekniken använts.50 Har förhörsledaren fått det att 

framstå som att bevisningen är överväldigande för den misstänkte kan även en 

oskyldig person tro att denne kommer att lagföras för brottet. Den oskyldige kan 

därför erkänna brott denne i syfte att framstå som samarbetsvillig, och därmed få 

någon typ utav strafflindring. Domstolen måste därför vara observant på om 

erkännandet har manipulerats fram eller om den misstänkte självmant erkänt. 

 

Reidtekniken, vars syfte är att framtvinga ett erkännande, har till stor del ersatts 

av teknikens motsats, Peacemodellen (Peace står för Planning, Engagement, 

Account, Clousure and Evaluation). Peacemodellen, som utvecklats i England, är 

en metod som skapar bättre förutsättningar för att få ut så korrekt information 
                                                             
49 Diesen, Bring, Wahren, 2008 s. 224. 
50 Diesen, Bring, Wahren, 2008, s. 225.  
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som möjligt genom att den s.k. kognitiva intervjumetodiken användas. Modellens 

syfte är att inte manipulera den förhörde utan att visa en respektfull öppen och 

empatiskt attityd. Eftersom man inte ska manipulera fram sanningen förespråkar 

Peacemodellen att förhörsledaren är ärlig med bevisläget och syftet med förhöret. 

Peacemodellen är till skillnad från Reidtekniken mindre offensiv och därför 

bättre lämpad för förhör av andra än den misstänkte. Peacemodellen går ut på att 

den förhörde själv får lämna en fri berättelse som därefter kompletteras med 

frågor. Till skillnad från Reidtekniken sker ifrågasättande först vid slutet av 

förhöret och den förhörde får då komma med förklaringar kring oklarheter kring 

utsagan.51 

 

Peacemodellen betraktas som den ideala förhörsmetoden av den engelska 

polisen. Det ska dock påpekas att det förekommer enligt beteendevetenskaplig 

forskare en övertro av teknikens betydelse vid förhör. Det förutsätts att polisen 

ska kunna använda sig av beteendevetenskapliga upptäckter vilket inte alltid 

leder till det bästa resultatet. Frågan är emellertid om inte dessa resultat är 

beroende av bristande kunskaper i psykologi och metod samt tidsbrist.52 

 

4.2. Kognitiv intervjumetod 

 

En del av Peacetekniken och många andra förhörstekniker är den kognitiva 

intervjumetoden. Denna metod går ut på att förhörsledaren ska få fram 

information genom att låta vittnet fritt berätta om händelsen.53 Den kognitiva 

intervjun ska därefter användas för att få fram en fullständig berättelse, och fylla 

i luckor i händelseförloppet utan att riskera att plantera oriktig information i 

vittnets minne. Den kognitiva intervjun består av att förhörsledaren ständigt 

försöker ställa frågorna på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt, utan att 

                                                             
51 Diesen, Bring, Wahren, 2008, s. 226. 
52 Diesen, BringWahren, 2008, s 227. 
53 Diesen, Bring, Wahren, 2008, s. 230. 
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genom frågeställningen avgränsa vilka svar vittnet kan ge. Man ska alltså 

undvika att styra vittnets utsaga. 

 

Domstolen måste därför vara observant på vilka frågor barnet fått under 

förhören. Har frågorna ”målbogserat” barnet till en viss utsaga, är 

förhörsprotokollen av tveksamt bevisvärde, och hålls vittnesförhör av barnet 

under huvudförhandlingen kan barnets minne redan vara färgat av antydningar 

och suggestion från polisförhören. 

 

Under förhöret bör förhörsledaren inleda med öppna frågor. Forskning om 

forensiska intervjuer har visat att öppna frågor i en utredande intervjun bidrar till 

fria detaljrika berättelser.54 Syftet med öppna frågor är att försöka uppmana 

barnet till att ge en fri berättelse. Förhörsledaren bör göra det möjligt för barnet 

att först ge sin egen berättelse och låta barnet berätta klart före ytterligare frågor 

ställs.55 Det tycks dock finnas en felaktig föreställning om att fri berättelse och 

öppna frågor är de enda tillåtna frågetyperna. Diesen och Diesen beskriver det 

som att enbart öppna frågor vid barnintervjuer ofta blir ointressanta. Barnet 

förstår inte alltid varför det befinner sig på intervjun, och det finns en risk för att 

den fria berättelsen blir allt för vag för att ges ordentligt bevisvärde.56 Denna 

frågetyp är även föreskriven i RB 36 kap. 17 §, där det står att förhör ska hållas 

genom frågor som inte ”genom sitt innehåll, sin form eller sättet för deras 

framställande inbjuder till visst svar […]”. 

 

Fokuserade frågor, dvs. detaljfrågor kring händelsen som barnet berättat om kan 

ställas i ett senare skede av intervjun. Sådana frågor kan därför ställas efter att 

barnet berättat allt det minns med hjälp av öppna frågor eller då barnet inte svarar 

på öppna frågor. Frågetypen används för att göra detaljer i barnets berättande mer 

tydliga, och relaterar till något barnet sagt, t.ex. ”berätta mer om mannen bakom 

glasskiosken”. Fokuserade frågor kan användas för att bekräfta eller göra 
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uppgifter mer tydliga som barnet redan lämnat under berättelsen. Efter det att 

barnet svarat på direkta frågor bör förhörsledaren återgå till att ställa öppna 

frågor igen.57 

 

Ledande, slutna och alternativfrågor bör ställas endast i den mån alla försök att 

ställa vanliga frågor misslyckats. De bör aldrig ställas om vittnet uppger att det 

inte vet, då det riskerar att kontaminera minnet med felaktig information som 

genom källglömska riskerar att bli en del av vittnets egen minnesbild. Slutna 

frågor eller alternativfrågor brukar vanligtvis besvaras med ett eller två ord och 

kan innehålla ja/nej-frågor. Slutna frågor är fokuserade frågor, men där svaret 

inte inbjuder till en fri berättelse, som t.ex. ”Var mannen bakom glasskiosken 

ljus- eller mörkhyad?” Generellt så bör slutna frågor användas för att klargöra ett 

avslöjande eller upplysningar som redan lämnats av barnet.  Utöver detta kan 

slutna frågor användas för att göra en fråga mer tydlig som varit förvirrande för 

barnet. De kan vara till hjälp för att samla bakgrundsinformation särskilt från 

små barn. Även efter att slutna frågor ställts bör förhörsledaren återgå till att 

ställa öppna frågor igen.58  

 

Ledande frågor bör undvikas av förhörsledaren då dessa innehåller potentiellt 

information som barnet kanske av ouppmärksamhet inte reagerar på. Ledande 

frågor kan t.ex. vara ”Den mörkhyade mannen vid glasskiosken, var han lång 

eller kort?” I värsta fall blir barnet suggererat av informationen i frågan: Ledande 

frågor kan ge effekten att om informationen finns i själva frågan är tendensen att 

den som blir förhörd endast upprepar informationen istället för att söka efter 

information i sitt eget minne och förlita sig på den.59 Även frågor som innehåller 

någon typ av tvång bör undvikas (t.ex. ”du får gå härifrån om du berättar vad jag 

vill veta”).60 

 

                                                             
57 Vrij, 2012, s. 206. 
58 Oregon Interviewing Guidelines, 2012, s. 12. 
59 Vrij, 2012, s. 206. 
60 Oregon Interviewing Guidilines, 2012, s. 13.  



 24 

Syftet med kognitiv intervjumetod är att få fram en mer korrekt information 

genom att ställa färre frågor än vid Reid-förhör. Metoden består av en dialog i 

flera steg som inleds av en fri berättelse, där förhörsledaren endast hjälper den 

förhörde att göra en mental rekonstruktion av den inträffade händelsen, samtidigt 

som förhörsledaren är noga med att inte avbryta den fria berättelsen. Därefter får 

förhörsledaren ställa öppna frågor i syfte göra händelseförloppet fullständigt.61 

 

För att verifiera utsagan går förhörsledaren igenom händelseförloppet med den 

förhörde i omvänd kronologisk ordning, t.ex. genom att be den förhörde beskriva 

förloppet baklänges. Utöver detta kan förhörsledaren även be den förhörde 

redogöra för händelseförloppet ur någon annans perspektiv, t.ex. brottsoffrets. 

Förhöret avslutas med en återblick där förhörsledaren beskriver hur innehållet 

uppfattats. Under denna återblick genomförs en diskussion och sammanfattning 

av berättelsen med den hördes egna ord, vilket är ett sätt att kontrollera så inga 

missförstånd och oklarheter föreligger.62  

 

Kunskap om den kognitiva intervjun är en viktig grund vid polisförhör och borde 

vara en obligatorisk kunskap för alla förhörsledare. Av 

förundersökningskungörelsens 18 § framgår att den som ska hålla barnförhör bör 

ha en särskild kompetens för denna uppgift. Frågetekniken förutsätter att 

förhörsledaren förstår att förhöret ska anpassas till barnets villkor och detta gäller 

i synnerhet yngre barn.63 Som framgår av avsnitt 4.3 nedan är de som förhör barn 

instruerade att använda kognitiv intervju och de föreskrivna frågetyperna.  

 

Ändå visar forskning att polisens förhörsmetoder i praktiken inte följer den 

kognitiva intervjuns riktlinjer. I studier gjorda i Storbritannien var hela 39 % av 

frågorna som vittnena fick under polisförhör direkta, slutna eller ledande.64 

Studier som gjorts av bl.a. svensk polis ger liknande resultat beträffande vilka 
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62 A.a. s 231.  
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frågor som polisen använde.65 Eftersom forskningen visar att förhörsledarna ofta 

ställer denna typ av frågor är det upp till domstolen att självständigt analysera 

förhörsprotokollen och bedöma om det finns risk för att vittnets svar påverkats av 

frågeställningen. En närmare redogörelse för hur domarna ska tolka förhören 

återfinns i avsnitt 5 nedan. 

4.3. Förhörsmetoder av barn enligt doktrinen 

 

För att bedöma bevisvärdet av ett barns vittnesmål är det är viktigt för domarna 

att känna till hur förhörsledarens agerande påverkar de svar som barnet lämnar 

under förhör. I föregående avsnitt har typen av frågor under förhöret behandlats, 

men flera andra faktorer inverkar på förhörets bevisvärde.  

 

Själva förhörssituationen förutsätter att barnet känner trygghet och att 

förhörsrummet anpassas så att barnet kan känna trygghet och lämna en 

redogörelse för vad som har inträffat. Syftet med ett förhör är att det ska ha 

maximalt bevisvärde när åtal väcks, och har då förhören utformats på ett sätt som 

gör att utsagan ”kontaminerats” av felaktig information riskerar utsagan att 

förlora bevisvärde. Barnförhör kompliceras ofta av att yngre barn har svårigheter 

att berätta om händelsen och att barnet ibland kan ha verbala svårigheter att 

uttrycka i ord vad de varit med om. Om barnet inte självmant berättar om 

händelsen, utan förhörsledaren påskyndar förhöret med ledande frågor, påverkar 

det förhörets bevisvärde negativt.66   

 

Barnets berättelse kan också försvåras av lojalitet gentemot förövaren, som ofta 

är en nära anhörig till barnet.67 För att barnförhöret ska ha maximalt bevisvärde, 

och för att överkomma lojalitetsproblemet rekommenderar Bring, Diesen och 

Wahren att följande förfarande följs. Förhörsledaren förutsätts inleda förhöret 

med att berätta om sig själv. När den inledande presentationen ägt rum bör 
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förhörsledaren redovisa skälen till förhöret och försöka förklara för barnet att 

barnets berättelse ska redovisa vad som verkligen har skett och låta barnet berätta 

så mycket som han eller hon kommer ihåg. 68  Förhörsledaren bör ständigt 

kontrollera att barnet förstår frågorna. Det kan även vara viktigt att ställa 

kompletterande frågor om barnet inte förstår frågeställningen.69  

 

Ur utredarens synvinkel är det brottet som är förhörets huvudsakliga syfte med 

förhöret och det väsentliga är att frågor ställs kring brottet så att oklarheter och 

missförstånd kan redas ut. Ett bra sätt att komplettera förhöret är att låta barnet 

göra teckningar som skildrar själva händelsen.70  Teckningar och andra fysiska 

verktyg, så som anatomiska dockor och annan rekvisita bör användas relativt sent 

i förhörsprocessen. Oregon Department of Justice rekommenderar användandet 

av liknande fysiska hjälpmedel dels för små barn som kan ha svårigheter att 

kommunicera verbalt men även äldre barn kan ha behov av att få peka, rita och 

visa istället för att uttrycka sig verbalt. Att få uttrycka sig icke-verbalt kan vara 

ett medel för att berätta om sådant som barnet tycker är skamligt.71 

 

För att barnet ska känna sig tryggt bör förhörsledaren försöka skapa en trevlig 

atmosfär under förhöret, hålla en varm, och stöttande stil under hela förhöret, då 

forskning visar att barn som förhörs av personer med denna attityd redan från 

början är mer motståndskraftiga mot påverkan under förhöret.72  

 

Förhållandet till förhörsledaren är viktigt. För att barnet ska känna sig bekvämt 

och våga berätta om händelsen krävs att barnet kan känna tillit till förhörsledaren. 

En förhörssituation är särskilt obehaglig för barnet då det rekommenderas att 

bara barnet, förhörsledaren och eventuellt en tolk är närvarande vid förhöret. I 

RB 23 kap. 10 § 6 st. anges som huvudregel att barn som förhörs som vittnen 

eller målsägande bör ha en vårdnadshavare med sig under förhöret om det inte är 
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69 Diesen, Bring, Wahren, 2008, s. 220.  
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till men för utredningen. I praktiken anses förälderns medverkan som menlig för 

utredningen av den anledningen att föräldern kan kallas som vittne.73  

 

I de fall där föräldern är ointressant som vittne förekommer dock att denne deltar 

i förhöret. Enligt Christiansson är det dock endast i undantagsfall som mamman 

eller pappan bör medverka.74 Orsaken till att föräldrar och anhöriga inte ska vara 

närvarande är att det kan hämma barnet från att berätta, då berättelsen under 

förhöret ofta blir väldigt detaljerad. Hämmas barnet finns risken att barnet inte 

vill tala om ingående detaljer, och utsagan riskerar då att bli odetaljerad. 

Eftersom att föräldrar trots denna effekt deltar i vissa förhör måste domstolen ta i 

beaktande att barnet kan ha hämmats av förälderns närvaro. 

 

För att bygga ett förtroende rekommenderar Granhag upprepade intervjuer med 

en och samma förhörsledare under lång tid. Upprepade intervjuer får även barnet 

att minnas bättre.75 Trots Granhags rekommendation (som återfinns på ett flertal 

ställen i doktrinen) strävar rättsväsendet efter att så få förhör som möjligt ska 

hållas.76 En tänkbar orsak till varför polisen strävar efter att minska antalet förhör 

är att de utöver beivrande av brottet även har barnets bästa i åtanke. Barn 

upplever förhör som påfrestande och hänsyn kan därför inte enbart tas till 

förundersökningens kvalitét. Tyvärr kan och bör inte domstolen ta bristande 

förhör i beaktande då de gör bevisvärderingen, trots att förhören brister av 

hänsyn till barnet. 

 

Oregon Department of Justice och Christiansson rekommenderar att de inledande 

förhören helt ägnas åt att bygga upp en trygg relation mellan förhörsledaren och 

barnet.77 Under denna fas ska frågorna inte handla om brottet utan mer neutrala 

händelser. På så sätt lär sig barnet att berätta självmant utan att förhörsledaren 
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ställer ledande frågor. Förhörsledaren får i sin tur möjlighet att bedöma barnets 

verbala förmåga och under vilken språklig nivå förhöret ska hållas.  

 

Det finns en studie som visar effekten av ett varmt och trevligt bemötande. 

Experimentet i studien gick ut på att förhörsledaren i en grupp barn bjöd på juice 

och kakor samtidigt som de ställde frågor om ett läkarbesök som barnet deltagit i. 

Förhörsledaren ställde ledande frågor som antydde att det förekommit sexuellt 

ofredande vid läkarbesöken. I den andra gruppen ställdes samma frågor men av 

en mer reserverad förhörsledare som inte bjöd på kakor. Studien visade att 

barnen angav mer korrekta svar i den grupp vars förhörsledare varit varm och 

bjudit på kakor än gruppen med den neutrala förhörsledaren.78 

 

Oregon Department of Justice rekommenderar att förhörsledaren så ofta som 

möjligt ger barnet olika val och därmed låter barnet få bestämma. Sådana val kan 

vara vilket förhörsrum de ska sitta i, när de ska ta rast, om det vill ha något att 

dricka och liknande. Tanken är att barnet ska få bestämma vissa saker och 

därmed känna att det har viss kontroll över situationen.79 

 

Under den andra delen av förhöret ska förhörsledaren fokusera mer på det 

faktiska brottet. Övergången från inledningsfasen till förhörsfasen ska ske mjukt 

t.ex. genom att förhörsledaren i förbigående genom öppna frågor för över 

samtalet till brottet. Leder barnet själv in samtalet på brottet ska förhörsledaren 

försöka få barnet att fokusera. Om barnet inte själv för samtalet i den riktningen 

kan förhörsledaren fråga rakt ut om barnet vet varför det befinner sig på förhöret. 

Svarar barnet nekande kan förhörsledaren fråga om någon person oroar sig för 

barnet (och i så fall varför). Man kan också ta upp personen som barnet först 

berättade om händelsen för, och fråga vad de två pratat om. Förstår barnet inte 

vad man är ute efter, eller vill barnet inte berätta kan man successivt bli rakare på 
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sak, t.ex. genom att fråga ”vad hände på plats X”. Man bör dock in i det längsta 

avhålla sig från att lägga orden i barnens mun.80 

 

Under frågefasen bör förhörsledaren inleda med att uppmana barnet att avge en 

fri berättelse, och därefter ställa öppna frågor. Som tidigare redogjorts för i 

avsnitt 4.2 bör fri berättelse och öppna frågor även ligga till grund för förhör av 

vuxna. Svårigheten med barn är att de ofta är kortare i sina svar och inte alltid 

förstår vad det är förhörsledaren vill veta. En otålig förhörsledare kan därför 

lockas att ställa specifika ledande frågor för att påskynda förhöret. Genom hela 

intervjun är det mycket viktigt att förhörsledaren ger lämpliga reaktioner på 

barnets svar på frågorna. För att barnet inte ska lockas till att ljuga så måste 

förhörsledaren undanhålla sig från att värdera svaren som bekräftar 

frågeställarens uppfattning positivt.81  

 

Förhörsledaren måste därför vara neutral i sina reaktioner genom att inte säga att 

barnet varit duktigt när det berättat om brottet. Förhörsledaren ska inte heller visa 

avståndstagande inför vad barnet berättar t.ex. genom att rygga tillbaka vid 

otäcka och smärtsamma detaljer i barnets berättelse.82 Sådana reaktioner kan leda 

till att barnet sluter sig och inte vågar berätta mera.  

 

För att barnet ska känna sig tryggt och inte uppge felaktiga svar bör 

förhörsledaren tydliggöra att det är acceptabelt att barnet svarar att det inte vet 

svaret på frågan eller inte minns. Förhörsledaren ska också försäkra sig om vad 

skillnaden mellan lögn och sanning är. Förhörsledaren ska också förbereda barnet 

på att frågor kommer upprepas och uppmana barnet att säga till när det inte 

förstår en fråga.83 Christiansson ger rådet att inte ha några leksaker eller andra 
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distraktionsmoment i förhörsrummet. 84  Rådet återfinns även i Oregon 

Department of Justice’s råd.85  

 

När barnet har svårigheter att minnas rekommenderar Christanson att försöka 

återskapa inre och yttre omständigheter, t.ex. brottsplatsen och känslor som 

barnet hade under händelsen. Detta sker genom att förhörspersonen ber barnet att 

blunda och försöka mentalt återvända till händelsen. För att få en inkörsport till 

minnet kan förhörspersonen fråga om känsloförnimmelser eller detaljer i 

omgivningen. När barnet väl börjar minnas fragment av händelsen så kan barnet i 

vissa fall lyckas knyta det till ett större sammanhang.86  

 

Är det möjligt att förhöra ett barn på brottsplatsen rekommenderas detta. Barnet 

minns bättre om det kan associera platsen till händelsen. Genom att se 

omgivningen där brottet begicks kan barnet plocka fram minnen bättre. Särskilt 

lämpligt är detta för yngre barn och som har extra svårt för att skapa sökvägar till 

minnet. Så unga barns minnen är mycket sensoriskt dvs. kopplat till fysiska 

associationer till en plats. Istället för att behöva beskriva omgivningen kan barnet 

peka och visa istället. Denna metod bör givetvis användas med gott omdöme. 

Om förhörsledaren tror att barnet är så pass traumatiserat av händelsen att barnet 

inte klarar av att besöka brottsplatsen bör denna metod undvikas.87 

 

4.4. Åklagarmyndighetens rekommendationer  

 

Den svenska åklagarmyndigheten har själva tagit fram en manual för hur förhör 

med barn ska gå till.88 Boken hänvisar på många ställen till såväl Granhag, 

Christiansson samt Bring och Diesen och ger övergripande råd och regler för 

åklagare och polis. 
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I handboken finns en kort redogörelse för den mycket allmänna reglering som 

finns på området. Förundersökningsreglerna i rättegångsbalken är generellt 

hållna och gör ingen skillnad mellan barn och vuxna. Under förundersökning kan 

enligt 23 kap 6§ RB kan förhör hållas med envar som kan antas lämna uppgifter 

av betydelse för utredningen. Om förhör ska hållas med barn ska kallas genom 

vårdnadshavare eller genom en så kallad särskilt företrädare för barn.  

 

Om kallelsen inte ger effekt kan förutsättningar uppkomma om hämtning till 

förhör. Emellertid kan sådana tvångsåtgärder begränsas för barn under 15 år och 

gäller i särskilt hög grad om barnet är målsägande. Vårdnadshavaren bör vara 

närvarande vid förhör med barn som är under 15 år. Videoinspelning av förhör 

ska ske om barnet är under 15 år. Om det rör sig om särskilt allvarliga övergrepp 

bör videoförhör hållas även om barnet fyllt 15 år.89  

 

Inför förhöret är det viktigt att förhörsledaren informerar sig om barnet 

språkutveckling, levnadsförhållanden och familjerelationer och att förhörsledaren 

klarlägger vad som har föranlett anmälan vilket ibland kräver att man håller 

förhör med personer som först har tagit del av barnets uppgifter före man hör 

barnet.  Det förutsättes naturligtvis att förhör hålles så att barnet inte tar skada.  

Av RB framgår att förundersökningsledare är åklagare och den som aktivt deltar 

i förundersökningen och att åklagare och förhörsledare tillsammans planerar 

förhöret. Åklagaren bör alltid vara närvarande vid barnförhör, särskilt vid 

medhörning och annan uppkoppling.  

 

Handboken rekommenderar att förhör med barn får ta sin tid. Handboken 

instruerar även de som förhör barn att följa Ann-Christin Cederbergs vägledande 

punktlista som återfinns i hennes bok Barnintervjuer. 90 91  Enligt dessa 

rekommendationer ska förhörsledaren vara barnorienterad och anpassa 
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bemötandet efter barnets ålder och mognad. Förhörsledaren bör använda ett språk 

som barnet förstår. Däri ingår att förklara svåra ord som kommer att användas. 

Intervjuaren ska ställa öppna frågor och helst låta barnet fritt tala om sin 

upplevelse. Vidare bör förhörsledaren vara följsam när barnet berättar. 

Utgångspunkten är att han ska lyssna mer än tala, låta barnet tala till punkt och 

använda samma uttryck som barnet. Förhörsledaren ska förhålla sig neutral till 

samtalsämnet för att inte påverka barnet. Därför måste intervjuaren undvika att 

ge barnet beröm, eftersom man med beröm kan stimulera barnet att berätta 

detaljer som är felaktiga i syfte att vara intervjuaren till lags.  

 

Av samma anledning bör förhörsledaren avhålla sig från att muta barnet med 

belöningar av alla dess former. Att ge barnet psykologiska belöningar när de 

berättar om ett händelseförlopp kan leda till att barnet börjar hitta på saker för att 

förlänga förhöret. Detta är en risk som särskilt gäller yngre och utsatta barn som 

inte fått den uppmärksamhet de behövt från föräldrarna eller från sin 

omgivning.92 Trots de påhittade sakerna i barnets fortsatta berättelse behöver det 

inte betyda att det barnet berättat i början av förhöret är osant. 

 

Man bör även undvika att fråga om barnets fantasier och om vad barnet tror om 

andras känslor eller motiv för att agera på ett visst sätt. Det är viktigt att barnet 

själv får berätta, utan att känna sig tvingad till det av förhörsledaren, eftersom 

framtvingade svar kan medföra negativ påverkan på barnets berättelse. Barnet 

kan då lockas att berätta något oriktigt bar för att få avsluta ett besvärligt förhör. 

Man bör även undvika kroppskontakt, eftersom det kan uppfattas som hotande 

eller tvingande. Till sist bör man även ha ett öppet förhållningssätt kring barnets 

situation och upplevelser. Med detta menas att man inte på förhand ska 

bestämma sig för ett visst händelseförlopp.  

 

Det kan vara av betydelse att hålla upprepade förhör med barn.  Försvararen och 

den misstänkte vill ställa frågor och det sker genom att man låter förhörsledaren 
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ställa dessa frågor. Därtill kan det finnas anledning att hålla mer än ett förhör.93 

Även om barnet vid ett första förhörstillfälle inte minns något så bör 

förhörsledaren träffa barnet minst en gång till. Detta för att barnets 

minnesprocess fortsätter att arbeta efter det att barnet fått frågor om händelsen. 

Barnet kan därför minnas händelsen bättre vid det andra förhörstillfället. Dessa 

minnen kan vara väldigt betydelsefulla vid en polisutredning.  

 

Att man minns bättre vid ett flertal utfrågningar är ett erkänt fenomen och kallas 

hypermnesi. Man bör dock känna till att svaren från dem första frågetillfällena 

som barnet gett ofta är mer korrekta. Om barnet fortsätter att ge mer detaljer än 

vid första förhöret så bör man i regel lita på uppgifterna. Om barnet däremot 

säger emot sådant som det sagt vid första förhöret kan barnet ha blivit utsatt för 

påverkan och man bör vara mer försiktig med hur man använder uppgifterna.94 

 

5. Tolkning av barnförhör 

 

Att redovisa ett barns utsaga i en rättegång är en svår uppgift och antalet förhör 

med ett utsatt barn bör begränsas för att inte belasta ett redan traumatiserat barn 

för mycket. Varje förhör bör därför ske med noggrann planering, så att för många 

förhör inte sker i onödan. Beträffande metoden att låta barnet avge en fri 

berättelse innebär ett antal välplanerade förhör. När det gäller upprepade 

övergrepp måste förhörsledaren låta barnet prata om händelserna vid flera 

tillfällen för att få fram detaljer i de olika gärningarna.95 För att undvika att 

barnet ska slippa delta under huvudförhandlingen är riktlinjen att förhöret ska 

spelas upp av polisen genom ett videoförhör (när barnet befinner sig i tonåren 

brukar barnet emellertid tillåtas delta i huvudförhandlingen).  

 

                                                             
93 Handbok. 5.3.5 
94 Christianson, 1998, s. 141f.  
95 Diesen, Bring, Wahren, 2008, s 223.  
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Videoförhören är viktiga för att dokumentera barnets kroppsspråk under 

återgivningen. Kameran bör därför riktas så att hela barnet syns. Christiansson 

redovisar två fall där kroppsspråket ökat trovärdigheten hos barnets berättelse. I 

det första fallet så hade en flicka särat på sina ben i den stol hon satt i under 

förhöret strax före att hon berättade om hur hennes far tvingat isär hennes ben 

strax före ett vaginalt samlag. I det andra fallet hade en flicka harklat sig och 

försökte undvika att svälja något som inte fanns före det att hon berättade om hur 

ett oralt övergrepp som ägt rum. Båda flickorna var i tonåren.96 Christianson 

förklarar fenomenet med att barn bearbetar en händelse mentalt före den återges 

vilket ibland visar sig i kroppsspråket. 

 

Oregon Department of Justice sammanfattar de viktigaste ickeverbala tecknen 

barn använder i sin manual. En av de vanligaste icke-verbala uttrycksformerna är 

gester och ansiktsuttryck. Dessa tecken är dock mycket individuella och det går 

inte att ge några generella tolkningsråd rörande gester och ansiktsuttryck. Istället 

bör förhörsledaren avhålla sig från att tolka dessa till dess att förhörsledaren lärt 

känna barnet.  

 

Det finns vissa kännetecken som kan vara till vägledning för att avgöra om ett 

barns vittnesmål är korrekt. Sättet barnet brukar berätta på följer enligt 

Christiansson ofta samma mönster. Det kan dröja lång tid innan ett barn kan 

återge ett känslomässigt smärtsamt händelseförlopp. Under de inledande 

förhören berättar barnen i princip ingenting utan kan efter flera månader först 

börja återge vad de varit med om. Detta förutsätter att barnens behov av trygghet 

först har tillgodosetts.97 Alla barn är dock individuella och att barnet beter sig på 

ett visst sätt betyder inte att berättelsen är falsk.  

 

Utöver kroppsspråket bör domstolen även analysera verbala detaljer i barnets 

utsaga. Ett av de verktyg domstolen har för att avgöra om barnets talar sanning är 

s.k. utsageanalys. Det finns ett antal olika metoder för utsageanalys, och den som 
                                                             
96 Christanson, 1998, s.127. 
97 Christianson, 1998, s. 131. 
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de flesta författare förespråkar tycks vara SVA-metoden. SVA står för Statement 

Validity Assesment, och är en metod som domstolen bör använda sig av för att 

avgöra trovärdigheten i barns utsagor, så länge utsagan handlar om en 

självupplevd händelse. Metoden används för utsageanalys av alla aktörer som 

bedömer trovärdighet i utsagor (som domare, poliser m.m.), i ett flertal länder, 

däribland Sverige. Att bedöma trovärdighet i barns utsagor som rör sexuella 

övergrepp är en svår uppgift och i denna typ av mål saknas ofta teknisk 

bevisning. I brist på teknisk bevisning kan en korrekt utsageanalys vara det 

avgörande för att få till en fällande dom.98 

 

SVA-metoden utgörs av fyra faser. I den första fasen ska man läsa på om fallet 

för att få insikt i alla omständigheter. Har förundersökningsledarna inte försett 

domstolen med sådan information bör domstolen kalla vittnen som kan tänkas 

besitta den informationen. Domstolen bör ta reda på barnets ålder, kognitiva 

förmågor, samt relationen till den påstådda gärningsmannen. Man samlar också 

information om själva händelseförloppet, om det rört sig om enstaka händelse 

eller ett upprepat händelseförlopp.99 

 

I fas två genomförs en intervju som ska vara strukturerad och utredande. Hur 

sådana intervjuer bör genomföras finns redan beskrivet i avsnitt 4.  

 

Fas tre innehåller en analys där förhöret bedöms med hjälp av kriterier som i 

regel talar för att utsagan är självupplevd. Denna lista med kriterier kallas CBCA, 

och står för Criteria-Based Content Analysis. En nackdel med CBCA-protokollet 

är att endast det skriftliga förhörsprotokollet studeras, vilket gör att kroppsspråk 

och tonfall ofta saknas. Å andra sidan hävdar många experter att kroppsspråk kan 

vara distraherande och att man i själva verket inte kan läsa ut så mycket ur 

kroppsspråket. Dessa experter hävdar att nedskrivna protokoll bör användas.100 

En CBCA analys i kombination med en självständig analys av videoförhöret är 

                                                             
98 Vrij, 2012, s. 201. 
99 Vrij, 2012, s. 204. 
100 Vrij, 2012, s. 207. 
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ett bra alternativ men det ska noteras att CBCA-analysen enbart ska grunda sig 

på protokollet.101 

 

CBCA utgörs av 19 olika sanningskriterier som är grupperade i fyra 

underkategorier. De första tre kriterierna refererar till generella drag i förhöret 

som helhet. Beträffande de tre första kriterierna är svåra att hitta på för den 

intervjuade då det handlar om det finns en logisk struktur i utsagan eller om 

utsagan är ostrukturerad eller har en detaljrikedom vad gäller händelsen, platsen 

eller personerna.102   

 

1. Finns det en logisk struktur i utsagan? Det finns det om utsagan är 

samstämmig. Kriteriet är mycket enkelt: finns det oförklarbara motsägelser i 

berättelsen är den med hög sannolikhet inte sann.103 När det gäller barn har 

emellertid dessa en tendens att blanda ihop fantasi och verklighet (vilket beskrivs 

i avsnitt 3.2 ovan) vilket gör att det kan finnas motsägelser i berättelsen utan att 

berättelsen i sin helhet behöver vara osann.104 Sådan källglömska är vanligare ju 

yngre barnet är. 

 

2. Är utsagan kronologisk? En ostrukturerad utsaga innebär att återgivningen 

inte sker i kronologisk ordning. Särskilt brukar detta ske om den förhörde är i ett 

upprört tillstånd. En noga inlärd utsaga (dvs. en planerad lögn) berättas ofta som 

en novell, medan en självupplevd utsaga ofta berättas i oordning då den utsatte 

kommer på viktiga detaljer och återvänder i kronologin under berättelsens 

gång.105 

 

Notera att detta främst gäller händelser som inte bearbetats, dvs. då offret berättar 

om händelsen relativt snart efter att den inträffat. Har lång tid förflutit och offret 

tänkt igenom händelseförloppet är utsagan mer ”novell-lik”. En metod för att se 

                                                             
101 Vrij, 2012, s. 208. 
102 Vrij, 2012, s.209. 
103 A.a., s. 209., samt Granhag, 2012, s. 385. 
104 Christiansson, 1998, s. 123. 
105 Vrij, 2012, s. 209, samt Granhag, 2012, s. 385. 
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igenom denna effekt är att be offret berätta om händelsen baklänges, vilket är 

svårare om händelsen inte är självupplevd. 

 

Barn har emellertid en begränsad tidsuppfattning, vilket beskrivs i avsnitt 3.2. 

Domstolen bör därför inte applicera detta kriterium förrän barnet fyllt ca 7 år. 

Barnet kan därmed inte göra rimliga tidsuppskattningar. Detta lär sig barnet i 

regel först vid ca 7 års ålder, då det börjar följa scheman i skolan.106 Något 

tecken på att barn skulle vara sämre än vuxna på ordningsföljd när de återberättar 

händelseförlopp har jag inte kunnat hitta i doktrinen jag har studerat.  

 

3. Hur pass detaljrik är utsagan rörande händelsen, platsen eller personerna? Här 

måste man även beakta om händelsen varit traumatiskt eller utspelat sig i mörker. 

Då är detaljfattigdom naturligt även för självupplevda händelser.107 Studierna om 

hur barn minns detaljer spretar mycket. Vissa studier visar att barn har bra 

detaljminne, andra studier visar att detta minne inte är lika bra som hos vuxna.108 

Detta kriterium bör därför enligt mig tillämpas med försiktighet på barns utsagor. 

 

Kriterierna 4-7 handlar helt enkelt om rimligheten i det vittnet berättar. Att någon 

del av utsagan är orimlig betyder inte att den är osann, men vittnet bör kunna ge 

förklaringar till sådana omständigheter. 

 

4. Det fjärde kriteriet handlar om kontextuella detaljer, t.ex. tids- och 

rumsaspekter knutna till den inträffade händelsen.109 Det här kriteriet handlar helt 

enkelt om berättelsen är rimlig utifrån sådana aspekter. Är det troligt att ett vittne 

befann sig en mil från sin bostad för att rasta hunden kl. 3 på natten t.ex.?  

 

Eftersom yngre barn som sagt har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet är 

det möjligt att de ”hittar på” orimliga och osannolika detaljer som inträffat i en 

                                                             
106 Christianson, 1998, s. 118f. 
107 Vrij, 2012, s. 209, Granhag, 2012, s. 385.  
108 Christianson, 1998, 123f.  samt Tessler och Nelson, 1994, s. 307ff. 
109 Vrij, 2012, s. 210, Granhag, 2012, s. 385. 
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händelse utan att det nödvändigtvis behöver betyda att utsagan är falsk och själva 

brottet inte inträffat.110 Då benägenheten att överdriva kan vara större hos barn än 

vuxna bör domstolen vara försiktig med tillämpning av detta kriterium. 

 

5. Beskriver vittnet agerandet mellan människor på ett sannolikt sätt?111 Här 

gör man en bedömning av hur pass rimligt det ena eller andra agerandet är. 

Vanligtvis brukar händelser som involverar interaktion med andra personer bestå 

av agerande och reaktioner på detta agerande. Kan vittnet beskriva dialoger och 

motreaktioner mellan andra personer på ett verklighetstroget sätt, eller beskriver 

vittnet dialogen styltigt och onaturligt? Detta kriterium anser jag är mycket 

användbart på barn, då barn har begränsad livserfarenhet och därför borde ha 

betydligt svårare för att beskriva icke självupplevda möten med andra människor. 

Enkelt uttryckt bör det lysa igenom om barnet fantiserar eller hittar på. 

 

6. Detta kriterium handlar om återgivning av citat.112 Innefattar händelsen tal 

mellan personer bör vittnet kunna återge detaljer i konversationen. En 

självupplevd berättelse kännetecknas av att vittnet inte bara återger 

sammanfattade referat av dialogen (”han hälsade och sa att han hette Per”), utan 

ordagranna citat (”han sa ’hej, jag heter Per’”). Jag hittar ingen forskning som 

varken ger stöd åt eller talar emot att detta kriterium går att använda på barn. 

Barn borde emellertid ha lättare för att återge citat än att göra referat till 

innehållet i dialogen, då citat kräver mindre analytiskt tankearbete. 

 

Kriterium 7-9 rör vittnets förmåga att beskriva detaljer. Viktigt att ha i åtanke är 

att forskningen när det gäller barns detaljminne inte är entydig.113 Det finns 

därför ingen konsensus om barn har sämre eller bättre förmåga att minnas 

detaljer, och dessa kriterier bör tillämpas restriktivt vid utsageanalys av barn – 

brist på detaljer behöver inte betyda att utsagan är icke självupplevd. 

                                                             
110 Christiansson, 1998, s. 123. 
111 Vrij, 2012, s. 210, Granhag, 2012, s. 385. 
112 A.a., s. 210. 
113 Christianson, 1998, s. 123f. samt Tessler och Nelsson, 1994, s. 307ff. 



 39 

 

7. Kriterium sju handlar om rapportering av oväntade komplikationer under 

händelsen.114 Som vi alla vet går inte saker alltid så smidigt som på film, och 

innehåller utsagan detaljer som att små saker gått fel talar det för att utsagan är 

självupplevd. Det innebär att om det finns fragment i utsagan som är något 

oväntade, (t.ex. lås där första nyckeln inte passar, bilar som är svåra att starta, 

mobiler som tappas i marken) ökar trovärdigheten i utsagan. Motsatsvis behöver 

det givetvis inte betyda att utsagan är falsk bara för att allt ”flöt smidigt”. 

 

8. Förekommer ovanliga detaljer i utsagan? Och då avses ovanliga detaljer som 

finns hos människor, objekt, eller unika händelser. Oväntade eller förvånande 

men meningsfulla sedda i sitt sammanhang.115 Kriteriet överlappar mycket med 

7, och talar för att utsagan är riktig av samma anledning. Verkligheten är full av 

små detaljer, och hjärnan är bra på att upptäcka avvikelser från det normala. 

Fanns det detaljer som vittnet reagerade över talar det för att utsagan är 

självupplevd. 

 

9. Detta kriterium handlar om förekomsten av överflödiga detaljer. Sådana 

föreligger vanligtvis om vittnet beskriver detaljer i samband med påståendet som 

inte är viktiga för anklagelsen. Vrij exemplifierar med när ett vittne säger att 

gärningsmannen försökte bli av med katten som kom in i sovrummet eftersom 

han är allergisk mot katter.116 Kriteriet liknar nr 7 och 8 på så sätt att det utgår 

från slutsatsen att det är svårt att väva in detaljer i lögner utan risk för 

självmotsägelser, och att detaljrikedom därför är ett tecken på självupplevda 

händelser. 

 

10. Ger vittnet feltolkade men korrekt rapporterade detaljer? Detta kriterium 

är uppfyllt om vittnet nämner detaljer som ligger bortom dennes förståelse, och 

                                                             
114 Vrij, 2012, s. 210, Granhag, 2012, s. 385. 
115 A.a., s. 210.  
116 A.a., s. 210.  
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som denne därför inte borde känna till.117 Kan barn på ett verklighetstroget sätt 

beskriva en berusad vuxens beteende, samtidigt som det ger uttryck för att inte 

förstå mekanismerna bakom alkohol talar det för att händelsen är självupplevd. 

T.ex. om barnet säger ”pappa drack jättemycket vin, sen måste han blivit trött för 

han somnade på toaletten”. Detta kriterium uppfattar emellertid åtminstone jag 

som mycket vanskligt och lätt manipulerat, t.ex. genom att någon som instruerat 

barnet att ljuga även förklara för barnet hur det ska beskriva pappans reaktion på 

alkoholen. 

 

11. Detta kriterium handlar om relatering till yttre omständigheter som är 

kopplade till händelsen. En relaterad yttre omständighet innebär att vittnet kan 

beskriva saker som inte egentligen är en del av det påstådda brottet men som 

enbart är relaterade till brottet, Vrij exemplifierar med om den förhörde säger att 

gärningsmannen pratade om sexuella affärer med andra kvinnor.118 Även detta 

kriterium låter vanskligt enligt min uppfattning, då sådana påståenden kan 

härröra ur att den förhörde inte känner sig trodd och i desperation tillvitar den 

misstänkte lögner. Vrij lämnar ingen bra förklaring till varför förekomsten av 

yttre relaterade omständigheter skulle tala för att utsagan är sann. 

 

12. Kriterium tolv innebär att vittnet har lätt för att beskriva subjektiva 

upplevelser, emotioner och kognitiva aspekter. Det betyder att vittnet beskriver 

utvecklingen och förändringen av hans eller hennes känslor som upplevdes vid 

den inträffade under den aktuella händelsen såsom en beskrivning av hur rädd 

vittnet var under händelsen och vilken lättnad hon/han kände när det var över.119 

Det här kriteriet innefattar också skildring av tankar på flykt under tiden 

händelsen pågick. Detta kriterium borde mycket väl kunna tillämpas även på 

barn, då barn utvecklar förmågan att tolka sina egna känslor redan vid 3-4 års 

ålder.120 

                                                             
117 Vrij, 2012, s. 211, Granhag, 2012, s. 385. 
 
119 A.a., s. 211.  
120 Lamb, Sternber, Esplin, 1998, s. 813ff. 
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13. Kan vittnet beskriva gärningsmannens känslor, tankar eller motiv under 

händelsen?121 Människor är bra på att tolka känslor hos andra, och kan därför ge 

åtminstone spekulationer kring vad de andra personerna tänkte. Är berättelsen 

verklig bör det därför finnas detaljer som att ”han blev irriterad, vilket hördes på 

hans tonfall”.  

 

Barn har inte samma förmåga att föreställa sig en händelse ur andras perspektiv 

än sitt egna.122 Detta kriterium bör därför tillämpas restriktivt när det gäller yngre 

barn (upp till ca 7 år gamla). 

 

Kriterium 14 -18 ingår i den kategorin som innehåller motivationsrelaterade 

aspekter. De här kriterierna är oftare förekommande i sanna utsagor, vilket 

förklaras med att den som hittar på en berättelse gärna vill framstå som trovärdig, 

och därför inte tar med sådant som kan uppfattas som stereotypt och kan tolkas 

som tecken på osanning.123 Personligen anser jag att kriterium 16 och 17 låter 

ytterst lätta för en skicklig lögnare att manipulera genom att lägga sig till med 

falsk ödmjukhet. 

 

14. Gör vittnet spontana rättelser och tillägg? Ett vittne som berättar en 

självupplevd utsaga har inga problem med att bryta kronologin och lägga till 

detaljer. Är berättelsen inte självupplevd undviker vittnet i regel att göra detta av 

rädsla för att säga emot sig själv. Ytterligare ett sanningstecken är om vittnet 

kommer fram till dessa ändringar genom logiska resonemang, t.ex. ”Klockan var 

runt 17… eller nej förresten, det måste varit runt 18, då Rapport började på TV 

just då”.124 Någon forskning till stöd för att detta kriterium inte bör kunna 

användas när den som lämnar utsagan är barn har jag inte kunnat hitta. 

 

                                                             
121 Vrij, 2012, s. 211, Granhag, 2012, s. 385. 
122 Christianson, 1998, s.118f.  
123 Vrij, 2012, s. 211 
124 Vrij, 2012, s. 212, Granhag, 2012, s. 385. 
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15. Har vittnet lätt för att erkänna att vittnet har minnesluckor?125 Är utsagan 

självupplevd bör vittnet inte känna något behov av att fylla i minnesluckor 

genom uttalanden som ”jag vet inte” eller ”jag kommer inte ihåg” eller genom att 

ge ett svar såsom ”jag har glömt allt om det förutom att vi var i bilen”. Någon 

som inte själv upplevt händelsen är mer benägen att tro att denne kommer bli 

misstänkliggjord om den påstår sig inte känna till saker den bör ha upplevt. 

 

Barnets vilja att uppge att det inte minns moment i händelseförloppet är till stor 

del beroende på om förhörsledaren gjort klart för barnet att det är ok att säga att 

man inte vet eller om det kan finna skäl för barnet att vara rädd för förhörsledare, 

t.ex. om denne är mycket auktoritär. 126 Domaren måste därför säkerställa att 

barnet är införstått med att det är ok att säga att man inte minns, annars riskerar 

barnet att chansa i syfte att vara tillmötesgående.  

 

16. Uttrycker vittnet tvivel om sitt eget vittnesmål?127 Vittnen som faktiskt 

upplevt händelsen påtalar ofta att en del av hans eller hennes beskrivning låter 

märklig, annorlunda eller osannolik, medan de som ljuger inte vill dra 

uppmärksamhet till detaljer som kan få utsagan att verka osannolik. 

 

17. Nedvärderar eller skuldbelägger vittnet sig själv anses det tala för 

sanning.128 Att skuldbelägga sig själv är ett kriterium som bör kunna användas 

för att bedöma sanningshalten även i barns utsagor. Särskilt om gärningsmannen 

är en nära anhörig kan barnet vilja försvara gärningsmannens beteende genom att 

ta på sig en del av skulden.129 Denna reaktion gör även att det artonde kriteriet 

går att tillämpa på barn.  

 

                                                             
125 A.a., s. 212.  
126 Christianson, 1998 s, 138. 
127 Vrij, 2012, s. 212, Granhag, 2012, s. 385. 
128 A.a., s. 212. 
129 Diesen, Bring, Wahren, 2008, s.216. 
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18. Ursäktar vittnet gärningsmannen för dennes beteende är även det ett tecken 

på sanning.130 

 

19. Det sista kriteriet handlar om ifall vittnet kan uppge typiska detaljer för 

brottet eller händelsen. 131  Detta kriterium innebär helt enkelt en 

rimlighetsbedömning av händelsen, som t.ex. att sexuella övergrepp inte begås 

där det är stor upptäcktsrisk. 

 

Sista fasen, den fjärde görs slutligen en konsekvent utvärdering av det resultatet 

som CBCA ger mot bakgrund av andra påverkansfaktorer genom en så kallad 

validity checklist. CBCA är direkt utvecklad för att användas i syfte att avgöra 

sanningshalten i barns utsagor där sexuella övergrepp skett.132 CBCA innebär i 

korthet att den som analyserar en utsaga undersöker om det finns logiska luckor, 

om utsagan är förenlig med den tekniska bevisningen eller om det finns några 

tecken på att någon (däribland den som hållit förhöret) påverkat vittnet, i syfte att 

avgöra om berättelsen är självupplevd.133 

 

Många av punkterna i validity checklist kan framstå som uppenbara, och många 

steg går domarna förhoppningsvis igenom spontant. Validity checklist kan dock 

vara en bra struktur att ha i åtanke då förhöret analyseras. Enligt Vrij bör en 

validity checklist innefatta följande bedömningsgrunder: 

 

1. Olämpligt språk och olämplig kunskap. Om ett barn under intervjun 

uppvisar kunskap eller använder ett språk som inte riktigt är naturligt för barnets 

aktuella ålder kan detta vara tecken på att en förälder påverkat barnet till att säga 

saker som barnet annars inte skulle ha sagt utan påverkan.134 

 

                                                             
130 Vrij, 2012, s. 212, Granhag, 2012, s. 385. 
131 Vrij, 2012, s.212. 
132 Vrij, 2012, s. 222.  
133 Granhag, Christianson, 2012, s. 384f. 
134 Vrij, 2012, s. 215. 
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2. Onormala känslouttryck. Uppvisar barnet ett onaturligt känslouttryck i 

förhållande till det brott som det påstås ha blivit utsatt för kan det vara ett tecken 

på att det talar osanning. Med tanke på att sexualbrott är känslomässigt stötande 

så vore det t.ex. märkligt om barnet börjar skratta under intervjun. Denna typ av 

reaktion är inte den man förväntar sig.135 I mitt tycke är detta kriterium mycket 

vanskligt då det rör sig om att generellt dra slutsatser kring ett barns 

känslouttryck. Jag menar att känslouttryck är så pass individuella att det inte går 

att dra alla över en kam på detta sätt. Att skratta under intervjun när man pratar 

om brottet och en traumatisk upplevelse kan t.ex. vara en naturlig 

försvarsmekanism.  

 

3. Mottaglighet för suggestion. Ytterligare ett tecken på att utsagan inte är 

självupplevd är att barnet uppvisar mottaglighet för suggestion under intervjun. 

Vrij nämner tre faktorer som påverkar mottagligheten för suggestion, som den 

som tolkar förhöret bör ha i åtanke. För det första så skiljer sig mottagligheten åt 

beroende på barnets ålder, då yngre barn är mer mottagliga för suggestion än 

äldre barn, och barn är mer mottagliga för suggestion än vuxna. För det andra så 

finns det individuella skillnader för hur mottaglig man är för suggestion. För det 

tredje påverkas graden av suggestion av sättet förhöret (och tidigare förhör) 

utförts.136 Vad suggestion är och hur det påverkar barnet är utförligt beskrivet i 

avsnitt 3.2 ovan.  

 

För att undersöka hur mottagligheten är hos barnet kan domarna ställa några 

vilseledande frågor vid slutet av vittnesförhöret för att bedöma detta.137 Detta 

gäller endast då barnet själv vittnar under huvudförhandlingen, och finns endast 

videoförhör är det svårt för domarna att bedöma suggestibiliteten. Dessa frågor 

ska endast ställas kring för åtalet oviktiga saker. Om barnet till exempel blir 

tillfrågat om det såg gärningsmannens tatuering och barnet svarar ”ja”, trots att 

                                                             
135 A.a., s. 215. 
136 Vrij, 2012 s. 215. 
137 A.a., s. 215.  
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gärningsmannen saknar tatuering, är det en tydlig indikation på att barnet är 

mottaglig för yttre påverkan.138 

 

4. Ledande intervjustil. Domstolen måste vara uppmärksam på om 

förhörsledaren kommer med förslag genom alternativfrågor till barnet eller 

utövar någon form av press mot barnet kan detta också påverka barnet att ge en 

falsk utsaga. SVA-analys av en intervju förutsätter att den inte skett under nyss 

nämnda förutsättningar.139 Domarna måste även ta reda på om tidigare förhör 

innan det som de analyserar har varit ledande. Ett sätt att göra detta på är att kalla 

förhörsledaren som vittne, och helt enkelt fråga ut denne om vilken typ av frågor 

som barnet fått. 

 

5. Allmänt olämplig förhörsmetodik. Det finns ytterligare faktorer som 

påverkar ett förhörs bevisvärde. Sådana faktorer kan vara att förhörsledaren haft 

en allt för auktoritär attityd mot barnet. Det kan resultera i att barnet, istället för 

att erkänna minnesluckor eller brist på kunskap, svarar på frågor även om de inte 

är säkra på svaret. Därför är det viktigt att intervjuaren klargör att det är ok att 

säga ”jag vet inte”. 140  Under avsnitt 4.2 och 4.3 ovan finns en noggrann 

redogörelse för hur förhör bör hållas. Domarna måste därför avgöra i vilken grad 

förhörsmetoderna överensstämmer med rekommendationerna i doktrinen och de 

olika manualerna. 

 

6. Den förhördes eventuella motiv till att ljuga. Domstolen måste även ta 

ställning till om barnet har skäl till att ljuga om händelsen. Domstolen bör ta reda 

på barnets känslor för den misstänkte, och om det finns anledning att tro att 

barnet är alltför lojalt eller om barnet redan innan den påstådda händelsen 

ogillade den misstänkte.141 Barnet kan också ha starka band till någon annan som 

                                                             
138 Vrij, 2012, s. 216. 
139 A.a., s. 216.  
140 Vrij, 2012, s. 216f. 
141 Vrij, 2012, s. 117.  
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vill anklaga den misstänkte. Vrij exemplifierar med om föräldrarna befinner sig i 

en vårdnadstvist, och den ena föräldern förmår barnet att ljuga om övergreppen. 

 

7. Tveksamma omständigheter kring första avslöjandet. Domarna bör beakta 

i vilket sammanhang barnets första avslöjande uppkom. Är det barnet själv eller 

någon annan som kan tänkas ha påverkat barnet att berätta om händelsen? Det 

domstolen behöver ta reda på är om första avslöjandet skedde under press eller 

om det var frivilligt. Generellt så bör fria och spontana berättelser tillmätas mer 

bevisvärde, särskilt om motiv för att ljuga saknas. 

 

8. Press att återge osanning. Domstolen bör uppmärksamma om det finns 

indikationer på att någon hotat eller pressat barnet till att ljuga. Detta kriterium 

liknar nr. 6, men med ett tydligare inslag av ofrivillighet. Är barnet rädd för 

någon? Kan den riktiga gärningsmannen vilja tvinga barnet till att skylla skador 

på någon annan? 

 

9. Omöjligheter i berättelsen. Domstolen bör uppmärksamma ifall det finns 

orealistiska eller omöjliga inslag i berättelsen. 142  Denna punkt kan tyckas 

uppenbar, om barnet t.ex. uppger att den misstänkte åt jordnötter trots att han är 

allergisk mot dessa är berättelsen osann.  

 

10. Oförenlighet med tidigare uttalanden. Om stora avgörande detaljer skiljer 

sig mellan de första och sista förhören är detta tecken på att utsagan är osann. 

Vrij är dock noggrann med att påpeka att det måste röra sig om ganska stora 

inkonsekvenser för att detta kriterium ska vara uppfyllt och att det är naturligt att 

små detaljer ändras till följd av t.ex. källglömska, suggestion och liknande 

påverkan.143 

 

                                                             
142 A.a., s. 117.  
143 Vrij, 2012, s. 117f. 
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11. Oförenlighet med andra bevis. Även detta kriterium kan tyckas uppenbart. 

Om berättelsen är oförenlig med övertygande teknisk bevisning är utsagan 

osannolik.144 

6. Slutsatser 

 

Som inledningsvis nämnts, ska denna uppsats utmynna i en checklista över de 

faktorer domstolen bör ta i beaktande då de värderar barns utsagor. Samtliga 

dessa faktorer riskerar att inverka på sanningshalten i barnets utsaga. För att 

undvika upprepningar hänvisar varje råd till den sida i uppsatsen där en mer 

utförlig beskrivning av resonemanget bakom rådet finns. Då doktrinen inte är 

helt samstämmig gör jag en egen analys av vilken rekommendation som bör 

tillämpas. 

 

Har barnet lämnat sin vittnesutsaga i domstolen? (s. 6) En rättegång kan 

innebära en press och påfrestning för barnet som kan vara skadlig. Det finns 

emellertid flera fördelar ur bevisvärderingssynpunkt om barnet lämnat sin utsaga 

direkt i domstolen. T.ex. får domstolen då full kontroll över de frågor som ställts 

till barnet, och kan avbryta en part om denne ställer ledande frågor eller försöker 

suggerera barnet.  

 

Eftersom barn oftast inte hörs under huvudförhandlingarna i mål som rör 

sexuella övergrepp, utan inspelade förhör spelas istället upp i rättegången. Detta 

innebär att domarna inte kan påverka förhören och ställa frågor. Då den tilltalade 

medverkar och hörs i rätten kan domarna ställa frågor till denne. Genom detta 

rättsliga förfaringssätt kan man tycka att den tilltalade får fler fördelar gällande 

bedömningen av trovärdighet då barnets förhör endast spelas upp.  

 

Ett alternativ till att barnet hörs under huvudförhandlingen skulle kunna vara att 

förhör sker via videolänk, eller att barnet får sitta i ett annat rum, så att barnet 

                                                             
144 Vrij, 2012, s. 218. 
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slipper träffa gärningsmannen i rätten, eftersom pressen kan vara skadlig för 

barnet. Ytterligare alternativ skulle kunna vara att spela upp en video under 

huvudförhandlingen från de förhör som hållits tidigare under förundersökningen, 

men ha barnet tillgängligt för videoförhör om ytterligare frågor behöver ställas. 

På detta vis skulle rättens chanser att ”påverka” förhöret öka och därmed också få 

svar på frågor som kanske missats tidigare. En annan möjlighet är att både den 

tilltalade och barnet ska höras via videolänk, på plats men sitta i ett annat rum.145 

 

Barn som haft föräldrar med sig på förhören kan ha hämmats (s. 27) I 

doktrin så rekommenderas det att vårdnadshavare inte ska närvara vid förhör med 

barnet eftersom det anses hämma barnet medan åklagarhandboken ger motsatt 

rekommendation.  Åklagarens verksamhet begränsas emellertid av att denne 

måste ta hänsyn till barnets bästa, vilket ibland innebär att bevisvärdet i 

utsagorna blir lidande. Ur bevisvärdesynpunkt är barnets utsaga mer tillförlitlig 

om föräldern inte deltagit, då forskningen visat att föräldrars närvaro kan verka 

hämmande på barnets vilja att berätta. Personligen anser jag att barnets bästa bör 

väga tungt och att en särskild företrädare för barnet ska närvara om inte 

vårdnadshavarens närvaro anses lämplig. Fördelen med närvaron av en särskild 

företrädare för barnet är större trygghet och en minskning av det obehag ett 

förhör innebär för barnet.  

 

Upprepade förhör med barnet (s. 27, 33) Ytterligare en faktor som påverkas av 

”barnets bästa” är upprepade förhör. Eftersom att förhör upplevs som stressamma 

och traumatiska för barn, ligger det i barnets bästa att behöva berätta om ett 

övergrepp det varit utsatt för upprepade gånger och för flera personer. Att 

närvara under huvudförhandlingen betraktas i regel också som mycket obehagligt 

för barn, och det ligger därför i barnets intresse att i möjligaste mån undvika att 

barnet behöver delta under rättegången.146 

 

                                                             
145 P1 Radioprogram, De svåraste fallen – om rättsväsendets hantering av barnärenden. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/372575?programid=1316 
146 Kaldal, Diesen, Beije, Diesen, 2010, s.153. 
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Undvikandet av upprepade förhör har mött visst ifrågasättande i litteraturen. 

Trots att det förespråkats i doktrin att det krävs fler än ett förhör att bygga upp 

tillit mellan förhörsledaren och barnet så är ett av barnahusens mål att det ska 

krävas färre polisförhör med barnet.147 

 

Det finns emellertid ett självändamål med att hålla upprepade förhör. Ur minnes- 

och bevisvärdessynpunkt möjliggör upprepade förhör att barnet minns fler 

detaljer, och upprepade förhör rekommenderas därför nästan enhälligt i 

doktrinen.148 Det jag saknat i doktrinen är emellertid en diskussion om vad 

upprepade förhör får för påverkan på minnet. Även om förhören i sig inte är 

suggererande innebär ju upprepade förhör en tidsutdräkt, och om barnet inte är 

helt isolerat borde därför exponeringen för minnespåverkan öka. Domstolen bör 

därför utgå ifrån att upprepade förhör är till gagn för minnet, men bör samtidigt 

vara vaksamma på om detaljer skiljer sig mellan första och sista förhören. 

 

Tidpunkt för avslöjandet (s. 7) Bedömningen av vittnesmålets trovärdighet och 

tillförlitlighet kompliceras av att brotten avslöjas sent, barns ofullständiga 

minnesutveckling, påverkan av barnets minne i efterhand, samt att barn ljuger på 

ett annat sätt och av andra skäl än vuxna. (s.16) 

 

Det faktum att en berättelse kommer sent efter det inträffade bör domarna därför 

inte fästa större vikt vid för att bedöma utsagans trovärdighet. Istället bör de 

försöka fastställa varför avslöjandet kommer sent.  

 

Barnets ålder och mognad (s. 11) Domarna bör även ha barnets ålder i åtanke 

samt uppmärksamma hur pass utvecklat barnets minne är när de bedömer 

tillförlitligheten i utsagan. Först vid tre till fyra års ålder börjar det bli 

meningsfullt att hålla förhör med barn. Upp till ca 7 års ålder saknar barnet 

förmåga att använda jämförande begrepp korrekt, vilket innebär att 

signalementsbeskrivningar och andra omdömesrelaterade utsagor kan bli mycket 
                                                             
147 Barnahus, slutrapport, 2008, s. 99 samt Kaldal, Diesen, Diesen, Beije, 2010, s. 153. 
148 Se bl.a. Granhag, Christianson, 2012, s. 271. 
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felaktiga. Domstolen bör känna till denna oförmåga, och inte avfärda orimliga 

beskrivningar som att barnet fantiserar. 

 

Barnets bristande minnsesutveckling (s. 11) Domstolen bör vara restriktiv med 

att dra slutsatser om utsagans tillförlitlighet och trovärdighet grundad på barnets 

förmåga att återge detaljer av omgivningen eller i gärningsmannens signalement. 

Ju yngre barnet är, desto sämre är barnet på jämförande begrepp, 

omdömesrelaterade värderingar och liknande. Barn har helt enkelt svårt att 

bedöma någons ålder, längd och liknande. 

 

Frågornas art (s. 9-10) Det är inte meningsfullt att ställa hypotetiska frågor till 

barn i förhör utan frågorna bör istället begränsas till att avse vad barnet själv har 

upplevt. Domarna bör därför inte fästa betydelse vid att barnet svarar ”vet inte” 

på hypotetiska frågor som kan tyckas uppenbara för en vuxen.  

 

Förhörsmetoders påverkan på barnet (s. 25-30) Domstolen bör ha kännedom 

om hur olika förhörsmetoder påverkar de utsagor den förhörde lämnar. Inte minst 

för att domarna inte själva deltar i förhören under huvudförhandlingarna. 

Domarna bör känna till hur förhörsledarens agerande påverkar de svar som 

barnet lämnar under intervjun för att kunna bedöma bevisvärdet av ett barns 

vittnesmål.  

 

Frågornas suggererande kraft (s. 13-15) Domarna bör uppmärksamma vad för 

slags frågor barnet har fått av förhörsledarna, i synnerhet då barn är mer 

lättsuggererade än vuxna. Ju yngre barnet är och desto mindre kunskap det har 

om omvärlden, desto känsligare blir barnet för suggestion. Domarna måste 

beakta vilken påverkan suggestiv information har när de bedömer bevisvärdet i 

barnens vittnesmål. Har frågorna lett barnet till en viss utsaga är 

förhörsprotokollen av tveksamt bevisvärde, och hålls vittnesförhör av barnet 

under huvudförhandlingen kan barnets minne redan vara färgat av antydningar 

och suggestion från polisförhören. Det är domstolens uppgift att självständigt 
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analysera förhörsprotokollen och bedöma huruvida det finns risk för att vittnets 

svar påverkats av frågeställningen.  

 

Öppna frågor rekommenderas istället för slutna och ledande frågor. (s. 22-

23) 

Enligt Cederborg kan man se vilka effekter förhör får och vilka konsekvenser det 

får om ledande eller öppna frågor ställts till barnet under förhöret. I ett förhör i 

studien förstår man att barnet blivit utsatt för ett övergrepp men eftersom man 

kommer fram till det genom att polisen ställer ledande frågor väcks inget åtal, 

utan ärendet lades ner på grund av att brott inte kunde styrkas. Detta visar på 

varför domarnas kännedom om effekter av förhörsledarens förfaringsätt och 

kunskap om hur barn fungerar är så viktig.149 

 

Minnespåverkan eller manipulation från andra än förhörsledaren (s. 10-13) 

Är det möjligt för domarna att kontrollera ifall någon talat illa om den utpekade 

gärningsmannen innan barnet avslöjade att det utsattes för eller bevittnade ett 

brott så är detta viktigt. Det är också viktigt att försöka ta reda på om barnet talat 

med någon annan vuxen om händelseförloppet, eftersom att det kan inverka på 

barnets berättelse. Vill barnet skydda någon? Har barnet anledning att ljuga på 

uppmaning från en förälder? Ju yngre barnet är och desto mindre kunskap det har 

om omvärlden, desto känsligare blir barnet för suggestion. Domarna måste 

beakta vilken påverkan suggestiv information har när de bedömer bevisvärdet i 

barnens vittnesmål. 

 

Minnesluckor hos barnet behöver nödvändigtvis inte tolkas som ett säkert 

tecken på att gärningen aldrig inträffat av domarna. (s. 16) 

 

 

 

 

                                                             
149 Cederborg, 1998.  
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Statement Validity Assesment, modellen för utsageanalys 

 

För att domstolen ska avgöra när ett barn framför en påhittad utsaga kan SVA-

metoden användas utgångspunkt för utsageanalys. (s. 35) Användandet av SVA-

tekniken förutsätter träning och kunskap så att man lär sig att tolka kriterierna 

rätt. Tekniken är dock väl värd att lära sig, då det är den metod som bäst lämpar 

sig för att skilja sanna utsagor från osanna.150 Man bör dock vara medveten om 

teknikens brister, och att den har en viss felprocent. Studier av tekniken visar att 

den kan urskilja cirka sjuttio procent av de sanna och falska utsagorna. Alltså är 

resultatet av CBCA långt över slumpnivå. Enligt Granhag har de kognitiva SVA-

kriterierna 1-13 ett starkare samband med sanningshalten än de kriterierna 14-16. 

Om förekomsten av de 13 första kriterierna är stor, spelar förekomsten av de sista 

kriterierna mindre roll.  

 

CBCA har beskyllts för att vara ovetenskaplig och sakna lögnkriterier (alltså att 

metoden går ut på att hitta sanning snarare än lögn). Kritik har också riktats mot 

tekniken som består i att den kräver för mycket utbildning (träning) och kunskap 

före det att den används, samt att den är känslig för åldersskillnader.151 Faktum 

kvarstår emellertid: CBCA ger en korrekt bedömning av utsagans sanningshalt i 

70 % av de undersökta fallen, långt över slump-nivå. Även om domstolen inte 

blint bör lita på en utsaga enbart på grund av att den uppfyller CBCA-kriterierna 

är det en klar indikation på att utsagan är självupplevd. I brist på bättre 

tolkningsmetoder är därför CBCA det tillförlitligaste tillvägagångssättet som står 

till buds, och bör tjäna som utgångspunkt då domstolen tar ställning till utsagans 

trovärdighet. 

 

 
 

                                                             
150 Granhag, Christianson, 2012 s. 385. 
151 Granhag, Chrisitanson, 2012, s.386.  
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