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Förord 
Under höstterminen 2015 gjorde jag praktik på City åklagarkammare. Jag var placerad 

på avdelningen där bland annat brott mot barn utreds. Jag fick under praktiken 

möjlighet att följa flera mål om brott mot barn och vara med om flertalet barnförhör. 

Den kunskap och inblick som jag fick under min praktik har varit ovärderlig vid arbetet 

med denna framställning. Jag vill passa på att tacka min handledare på City 

åklagarkammare, kammaråklagare Alexandra Bopp, för alla tips och den praktiska 

erfarenhet som du har bidragit med vid arbetet med denna uppsats.  

 

Med dessa förord vill jag också tacka min handledare, universitetslektor Lena 

Holmqvist, för att du under hela uppsatsperioden har kommit med många värdefulla råd 

och synpunkter. Utan din hjälp hade denna framställning inte blivit densamma. 

 

Med dessa förord riktar jag också ett stort tack till Lena Rosengren, Leg. psykolog, som 

har bidragit med mycket värdefull information till de barnpsykologiska delarna av 

denna framställning.  

 

Skrivandet av dessa förord innebär också slutet på min studietid vid Uppsala universitet. 

Jag vill tacka alla er som har gjort denna tid till ett minne för livet. 

 
Uppsala i januari 2016 

 

Filippa Henkow 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

I mål om brott mot barn saknas ofta vittnen och teknisk bevisning. Målsägandens utsaga 

är därför inte sällan åklagarens enda bevisning. Att målsägandens utsaga är den enda 

bevisningen får till följd att domstolens utsageanalys utgör hela bevisvärderingen i 

målet. När ett barn utsatts för brott och ska lämna en utsaga är det flera faktorer som 

kan påverka barnet i dess sätt att berätta. Barn är inte lika utvecklade som vuxna och 

uppfattar därför omgivningen på ett annat sätt. Barn har inte heller samma uppfattning 

om tid och rum och deras verbala förmåga är långt ifrån färdigutvecklad. Dessutom kan 

barn ha svårt att förstå betydelsen av det de har blivit utsatta för vilket också kan 

påverka deras sätt att berätta.1  

Högsta domstolen använder i grunden samma metod för värdering av utsagor 

lämnade av barn som för värdering av utsagor lämnade av vuxna.2 Detta i kombination 

med ovan nämnda faktorer gör det svårt för ett barn att prestera en utsaga som 

domstolen anser tillräckligt tillförlitlig för att nå upp till det rådande beviskravet i 

brottmål. Med denna framställning avser jag diskutera om domstolen besitter den 

kunskap som behövs för att kunna värdera utsagor lämnade av barn på ett rättssäkert 

sätt. 

Principen om det bästa bevismaterialet är en grundläggande princip för det svenska 

rättsväsendet. Principen bygger på antagandet att rättens möjligheter att värdera 

betydelsen av ett vittnesmål förbättras om vittnet hörs personligen inför rätten.3 I 

Sverige är utgångspunkten att barn i största möjliga mån ska skyddas från den rädsla, 

utsatthet, publicitet och fara för framtida psykiska men som ett förhör direkt inför rätten 

kan medföra.4 I denna framställning avser jag att analysera vilken betydelse detta får för 

utsagans bevisvärde. 

                                                 
1 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 332.  
2 Under en av mina fördjupningskurser inom ramen för utbildningen skrev jag en promemoria om 
bevisvärdering i sexualmål. Vissa av avsnitten i denna framställning är en påbyggnad av den 
promemorian och för att inte förlora helhetsbilden av denna framställning har jag i dessa delar valt att 
delvis använda mig av samma material. 
3 Se NJA 1992 s. 532, särskilt JustR Linds skiljaktiga mening och NJA 1993 s. 68. 
4 Prop. 2005/06:68 s. 34. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna framställning är att analysera bevisvärderingen i mål 

om brott mot barn. I dessa mål är parternas utsagor många gånger den enda bevisningen 

och en fråga som uppkommer är därför om ett barns berättelse, genom ett barnförhör, 

ensamt kan nå upp till det rådande beviskravet inom brottmål ställt utom rimligt tvivel. 

En jämförelse kommer att göras mellan domstolarnas metod för värdering av barnförhör 

och den barnpsykologiska synen på barns trovärdighet och värderingen av barnförhör. 

En diskussion kommer också föras om betydelsen av att barn som utsätts för brott inte 

hörs personligen inför rätten.  

Den huvudsakliga frågeställningen som ska besvaras är om domstolarnas metod för 

bevisvärdering av barnförhör, i kombination med hur den svenska processen ser ut i mål 

om brott mot barn, gör det möjligt att styrka ett åtal när åklagarens huvudsakliga 

bevisning består av ett barnförhör. För att besvara denna frågeställning kommer 

domstolens kunskap om barn diskuteras och om denna kunskap gör det möjligt att 

utföra en rättssäker bevisvärdering av utsagor lämnade av barn.  

Avslutningsvis är också min avsikt att föra en diskussion angående den svenska 

processens förenlighet med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), rätten 

till en rättvis rättegång, samt dess förenlighet med artikel 12 i FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen), barnets rätt att komma till tals.   

 

1.3 Metod 

Vid författandet av denna uppsats har en rättsvetenskaplig metod använts. Den 

rättsvetenskapliga metoden syftar till att utreda och analysera gällande rätt genom att 

studera de auktoritativa rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Den 

rättsvetenskapliga metoden tillåter användande av andra vetenskaper.5  

HD använder i grunden samma metod för värdering av utsagor lämnade av vuxna 

som för värdering av utsagor lämnade av barn. Detta innebär att det saknar nämnvärd 

betydelse om målsäganden är ett barn eller en vuxen person i de prejudikat som används 

för att analysera HD:s metod för utsageanalys. För att kunna besvara syftet med denna 

framställning har därför de prejudikat som finns på bevisrättens område, oavsett om 

målsäganden varit ett barn eller en vuxen person, använts.  

                                                 
5 Gräns, Juridisk metodlära, s. 421 ff. 
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För att kunna analysera bevisvärderingen i mål om brott mot barn har utöver de 

auktoritativa rättskällorna även underrättspraxis använts. Avsaknaden av prejudikat från 

senare år där utsageanalys diskuteras gör att underrättspraxis måste analyseras för att 

kunna diskutera hur bevisvärderingen i dessa delar går till i praktiken.  

För att kunna analysera HD:s metod för bevisvärdering i mål om brott mot barn har 

även hjälpvetenskap i form av barnpsykologisk forskning använts. Hjälpvetenskapen 

har ställts mot den juridiska vetenskapen genom att de kriterier som HD använder vid 

sin bevisvärdering av utsagor lämnade av barn har analyserats utifrån den 

barnpsykologiska forskningen. 

När det gäller den barnpsykologiska forskningen är mycket av det som har använts 

forskning från USA. Detta beror framförallt på att USA ligger långt före Sverige på 

området. Det har ibland uppstått svårigheter med att få tag på dessa forskningsresultat 

vilket har resulterat i att andrahandskällor i några fall har använts. De andrahandskällor 

som har använts har redogjort för forskningen på ett sätt som gör det möjligt att relatera 

forskningen till HD:s metod för utsageanalys och syftet med att ha med forskningen har 

därför kunnat uppnås.  

I mål om brott mot barn råder det sekretess i de flesta fall. Detta har lett till en viss 

svårighet att kunna redovisa exempel. När det gäller domar sekretessbeläggs enbart 

målsägandens namn och omständigheterna i målet kan således redovisas. Det har av den 

anledningen inte varit något problem att ge exempel på domar. När det däremot gäller 

häktningsprotokoll är det vanligare att även omständigheterna i målet sekretessbeläggs. 

Det som blir offentligt är huruvida det föreligger sannolika skäl för att den misstänkte 

har begått den påstådda brottsligheten vilket avgör om personen ska häktas eller inte. 

Detta har gjort att jag i vissa fall har fått avstå från att redovisa exempel, som stöd för 

det jag skriver, som jag har tagit del av under min praktikperiod på City 

åklagarkammare.  

Till sist ska nämnas att avsnitt 4 som behandlar HD:s metod för utsageanalys liknar 

framställningen i Lena Schelins avhandling ’Bevisvärdering av utsagor i brottmål’ i 

vissa delar. Detta beror på att vi båda beskriver HD:s metod för utsageanalys och 

använder oss av de prejudikat som finns på området. Det har tillkommit några 

prejudikat sedan Schelin skrev sin avhandling och denna uppsats innehåller även dessa 

prejudikat. Anledningen till att jag har valt att använda samma upplägg som Schelin är 

att jag anser att arbetet på så sätt får en logisk och pedagogisk struktur. Mina 
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erfarenheter stämmer också överens med Schelins redogörelse varför det inte funnits 

något bättre alternativ. 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna framställning har jag valt att avgränsa mig till barn under 15 år som utsätts för 

brott. Jag kommer således inte att studera bevisvärdering av barns vittnesmål. Detta 

beror framförallt på att det delvis är olika frågeställningar som uppkommer när barn 

utsätts för brott och när barn vittnar.  

När det gäller det barnpsykologiska avsnittet har jag valt att avgränsa mig till 

forskning som rör kriterierna som HD använder i sin bevisvärderingsmetod för 

utsageanalys av barnförhör. En diskussion kommer föras angående hur dessa kriterier 

får stöd av den barnpsykologiska forskningen på området. I vissa delar har jag tagit del 

av ytterligare forskning som överensstämmer med den forskning som här redogörs för. 

Jag har då på grund av utrymmesskäl, och på grund av att detta är en juridisk uppsats, 

valt att inte redovisa all forskning som jag har tagit del av.  

  

1.5 Disposition 

För att denna framställning ska få en logisk struktur diskuteras i de inledande avsnitten 

de rättsliga ramar som gäller för domstolsprocessen i brottmål. I avsnitt 2 redogörs för 

det gällande beviskravet, ändamålen med en domstolsprövning samt hur den svenska 

processen ser ut i mål om brott mot barn. Därefter, i avsnitt 3, diskuteras hur domstolen 

prövar den framlagda bevisningen mot beviskravet.  

I avsnitt 4 redogörs för HD:s metod för utsageanalys. I denna del analyseras de 

prejudikat på bevisrättens område som är av betydelse för denna framställning. Utöver 

detta redogörs även för viss underrättspraxis.   

Avsnitt 5 ställer hjälpvetenskapen, i form av barnpsykologisk forskning, mot den 

juridiska vetenskapen i form av HD:s metod för utsageanalys. De kriterier som HD 

använder i sin bevisvärdering av utsagor analyseras utifrån den barnpsykologiska 

forskningen. Avsnittet syftar till att undersöka om HD:s metod gör det möjligt att 

meddela fällande dom när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett uppspelat 

barnförhör. Anledningen till att jag börjar med att presentera HD:s metod för värdering 

av utsagor lämnade av barn innan jag redogör för den barnpsykologiska forskningen är 
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att HD:s metod är grunden för denna framställning. Jag har därför valt att först 

presentera metoden för att sedan ställa den mot den barnpsykologiska forskningen. För 

läsare som vill läsa dessa kapitel i omvänd ordning, och således ha forskningen i åtanke 

när HD:s metod presenteras, går det lika bra. 

I avsnitt 6 diskuteras behovet av att anlita psykologer som sakkunniga. I detta 

avsnitt analyseras även vilken typ av psykologer som är bäst lämpade i dessa mål och 

vad de olika psykologerna kan bidra med i utredningen.  

Därefter, i avsnitt 7, diskuteras betydelsen av att barn under 15 år inte hörs 

personligen inför rätten. Detta görs med utgångspunkt i artikel 6 i Europakonventionen, 

rätten till en rättvis rättegång, samt artikel 8 i barnkonventionen, barnets rätt att komma 

till tals.  

Avslutningsvis ges en sammanfattning i form av en avslutande kommentar i avsnitt 

8.



2 Domstolsprocessen  

2.1 Gällande beviskrav i brottmål  

Enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) ska rätten efter prövning avgöra vad som i 

målet är bevisat. Detta har i praxis utvecklats till att det ska vara ställt utom rimligt 

tvivel att den misstänkte har begått brottet.6 Uttrycket ställt utom rimligt tvivel kan 

enligt Gregow beskrivas som att det ska vara praktiskt sett uteslutet att det förhåller sig 

på något annat sätt än vad åklagaren hävdar.7 Uttrycket sätter inte bara en nivå för 

beviskravet utan ger även en metod för bevisprövningen.  

Rätten har vid bevisprövningen att utreda om det finns något i åklagarens 

gärningspåstående som ger upphov till rimligt tvivel. För att tvivlet ska anses vara 

rimligt krävs att det kan motiveras med en logisk förklaring. Tvivlet ska också vara 

konkret vilket innebär att det ska vara underbyggt av fakta i målet. När fakta i målet inte 

överensstämmer med åklagarens beskrivning av händelseförloppet utan pekar åt annan 

riktning är domstolen skyldig att fria den tilltalade.8  

Bevisningen i målet ska med styrka utesluta alternativa händelseförlopp. Det räcker 

således inte med att det av åklagaren påstådda händelseförloppet framstår som klart 

mera sannolikt än ett alternativt händelseförlopp. För att kunna konstatera att 

beviskravet är uppfyllt måste domstolen därför noggrant pröva den tilltalades invänd-

ningar men kan också komma att behöva ställa upp egna alternativa hypoteser.9 Enligt 

principen in dubio pro reo ska den tilltalade inte behöva övertyga rätten om sin oskuld 

och domstolen måste därför pröva hypotetiska händelseförlopp ex officio. Enligt 

Lambertz ska domstolen därför ex officio pröva alla de hypotetiska händelseförlopp som 

ter sig rimliga.10 Det kan dock ifrågasättas om denna uppfattning delas av alla.   

Det är av stor vikt att bedömningen om det föreligger rimligt tvivel görs efter en 

objektiv prövning av bevisningen. En konsekvens av det svenska rättssystemet och den 

mänskliga faktorn är att det föreligger risk för att bedömningen blir subjektiv och 

                                                 
6 Se NJA 1980 s. 725 och NJA 1991 s. 83. 
7 Gregow SvJT 1996 s. 510.  
8 Diesen JT 1996/97 s. 526. 
9 Ekelöf, P-O, Rättegång IV, s. 152.  
10 Lambertz SvJT 2009 s. 6 f. 
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grundar sig på domarens övertygelse.11 Denna risk kan bli extra påtaglig vid värdering 

av utsagor.  

 

2.2 Rättssäkerhet kontra rättstrygghet 

I en rättegång har domstolen ett intresse av att inte felaktigt döma någon oskyldig, 

rättssäkerhet. Ett annat intresse som rätten ska ta hänsyn till är offrets intresse av att få 

upprättelse genom en fällande dom, rättstrygghet. Det är ett starkt intresse för samhället 

i stort att människor inte blir oskyldigt dömda vilket bland annat kommer till uttryck 

genom principen hellre fria än fälla. Det är å andra sidan också viktigt att offret får 

upprättelse genom att gärningsmannen blir dömd och att domstolen eventuellt utdömer 

skadestånd.12 Detta gäller inte minst när det är ett barn som har utsatts för brott. 

Upprätthållandet av rättstryggheten är många gånger nödvändigt för att ett barn som 

utsätts för brott ska kunna gå vidare och lägga händelsen bakom sig.13 Det kan, för 

barnets skull, vara av stor vikt att samhället visar att det som barnet har blivit utsatt för 

inte är ett acceptabelt handlande. Är det ett litet barn kan det tänkas att barnet själv har 

svårt att avgöra om det är något som barn normalt blir utsatta för och det kan därför bli 

av stor betydelse att samhället går in och markerar att det inte är något som barnet ska 

behöva vara med om.  

En konsekvens av ett högt beviskrav är att det inte är helt ovanligt att den som begår 

ett brott går fri. Detta gäller inte minst i mål om brott mot barn. Åtal ogillas i domstolen 

och dessutom är det många av anmälningarna som läggs ned redan under förundersök-

ningen på grund av bevissvårigheter.14 Enligt Gregow måste dessa följder accepteras för 

att inte oskyldiga ska bli felaktigt dömda. Han anser att intresset av den misstänktes 

rättssäkerhet är avsevärt större än målsägandens intresse av rättstrygghet. Om det inte är 

annat än undantag att oskyldiga personer döms felaktigt fungerar inte rättsväsendet.15 

Här delar jag Gregows uppfattning. Enligt min mening är det nödvändigt med ett strängt 

beviskrav då det måste anses vara bland det värsta som kan hända en person att bli 

felaktigt dömd för ett grovt brott.  

                                                 
11 A.a. s. 9. 
12 Lavén, H, Hur domstolar dömer i brottmål, s. 78. Skadeståndsfrågan är dock ett sekundärt intresse som 
domstolen ska ta hänsyn till. 
13 Cederborg, Sexuella övergrepp mot barn : expertrapport. Polisförhör av barn : en studie av 193 
polisanmälda ärenden, s. 4 f och Gregow, SvJT 1996 s. 511. 
14 Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn - BEVIS 6, s. 24. 
15 Gregow SvJT 1996 s. 511. 
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I mål om brott mot barn inom familj kan en fällande dom dessutom få ytterligare 

konsekvenser. Om en förälder eller vårdnadshavare döms för vissa typer av brott, till 

exempel sexualbrott eller vissa typer av våldsbrott, torde detta leda till ingripande från 

socialtjänsten. Socialtjänsten kan sätta in insatser i familjen och i de grövre fallen kan 

barnen bli omhändertagna enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU). Det bör nämnas att socialtjänsten ska agera redan när misstanke om 

brott uppstår och i vissa fall kan ett barn bli omhändertaget i detta skede. För att ett 

omhändertagande enligt LVU ska kunna ske ska det finnas en påtaglig risk att den 

unges hälsa eller utveckling skadas om ett omhändertagande inte sker. Beviskravet är 

sannolika skäl och det krävs därför betydligt mindre än för en fällande dom i brottmål. I 

praktiken är det däremot inte ovanligt att socialnämnden eller förvaltningsdomstolen 

inväntar brottmålsprocessen och, i de fall det blir en fällande dom, använder domen som 

underlag för ett omhändertagande.16 En fällande dom i dessa mål kan därför, utöver den 

påföljd som rätten dömer ut, få stora konsekvenser för den dömde och för barnet. Det är 

av stor vikt, trots bevissvårigheter, att det allmänna beviskravet i brottmål upprätthålls 

även i dessa mål.  

 

2.3 Processuella skillnader  

När ett barn utsätts för brott skiljer sig processen i vissa delar jämfört med när vuxna 

utsätts för brott. Särskilda bestämmelser blir tillämpliga då det finns andra omständighe-

ter som måste beaktas när målsäganden är ett barn. Det är framförallt en processuell 

skillnad som är av betydelse för denna uppsats. 

Omedelbarhetsprincipen, 30:2 RB, och muntlighetsprincipen, 46:15 RB, är två 

grundpelare inom processrätten. Enligt omedelbarhetsprincipen ska rätten avgöra målet 

endast på det som har presenterats under huvudförhandlingen. Avseende får endast 

fästas på bevisfakta som rätten direkt iakttagit vid denna. Muntlighetsprincipen, som 

blir en konsekvens av omedelbarhetsprincipen, innebär att vittnen och parter i en rätte-

gång ska höras muntligen. Omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen bygger på 

principen om det bästa bevismaterialet vilken grundar sig på antagandet att rättens 

möjligheter att värdera betydelsen av ett vittnesmål förbättras om vittnet hörs 

personligen inför rätten.17 Detta förfarande ger dessutom parterna tillfälle att genom 

                                                 
16 Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn – BEVIS 6, s. 28 f. 
17 Se NJA 1992 s. 532, särskilt JustR Linds skiljaktiga mening och NJA 1993 s. 68. 
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korsförhör eller på annat sätt närmare belysa vittnets uppgifter.18 Från dessa principer 

tillåts vissa undantag som bland annat blir tillämpliga när målsäganden är ett barn. 

Enligt 35 kap. 14 § 1 st.  2 p. RB får bland annat en ljud- och bildupptagning av en 

berättelse åberopas som bevis i en rättegång om förhör med den som lämnat berättelsen 

inte kan hållas vid eller utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten. När 

berättelsen är lämnad av ett barn ska rätten pröva om barnet får höras personligen inför 

rätten eller om berättelsen ska spelas upp genom ljud- och bildupptagning. Vid denna 

prövning tas hänsyn till barnets mognad och situation i övrigt.19 Detta regleras i 36 kap. 

4 § RB som egentligen tar sikte på barns vittnesmål men tillämpas analogt beträffande 

målsägande.20  

I Sverige förekommer förhör med barn under 15 år i domstol väldigt sällan. Ett 

förhör med ett barn personligen inför rätten anses normalt medföra alltför stora 

olägenheter för barnet. Utgångspunkten är att barn i största möjliga mån ska skyddas 

från den rädsla, utsatthet, publicitet och fara för framtida psykiska men som ett förhör 

direkt inför rätten kan innebära. En målsägandeutsaga lämnad av ett barn förebringas 

därför vanligen genom att barnförhöret spelas upp på video under huvudförhandlingen.  

Det faktum att barn inte hörs personligen inför rätten kan få stora konsekvenser vid 

bevisvärderingen.     

                                                 
18 Se NJA 1992 s. 532, särskilt JustR Linds skiljaktiga mening. 
19 Prop. 2005/06:68 s. 34. 
20 SOU 2001:103 s. 277. 



3 Bevisprövning 
När all bevisning har lagts fram i ett mål är det rättens uppgift att pröva om bevisningen 

håller för att styrka åtalet. För att kunna ta ställning till om bevisningen når upp till 

beviskravet underlättar det för domstolen om det finns en metod att följa.21 Det är få 

sådana bevisprövningsmetoder som har presenterats men Diesen har utvecklat en metod. 

Det gällande beviskravet kombineras med en norm som visar när rätten har fått en 

tillräcklig utredning för att kunna göra en fullgod bevisvärdering, kravet på 

bevisningens robusthet. Om dessa två läggs samman skapas en fruktbar norm för 

bevisprövningen. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel efter vad målets beskaffenhet 

kräver. Rimligheten relateras därmed till omfattningen av utredningen. Domstolen kan 

pröva beviskravet med kravet på bevisningens robusthet gemensamt med en strategi där 

domstolen under hela handläggningen ifrågasätter gärningsbeskrivningen med alterna-

tiva hypoteser. Hittar domstolen någon hypotes som är baserad på fakta i målet som inte 

kan uteslutas ska åtalet ogillas.22  

Lambertz har inte någon egentlig invändning mot Diesens metod men han anser att 

det behövs någonting mer. Han eftersöker en kvalitetssäkrad metod som är lätthanterlig, 

robust och tillförlitlig för domstolen och som riktar in sig på att visa att domstolens 

egen bevisprövning håller. Lambertz är av uppfattningen att beviskravet ställt utom 

rimligt tvivel inte har en tydlig innebörd och många gånger vet inte domstolen om 

bevisningen rättsligt sett når upp till detta krav.23 Enligt min mening är detta ett stort 

problem. Om det inte finns klara riktlinjer för hur domstolen ska pröva den presenterade 

bevisningen i målet riskeras rättssäkerheten att sättas ur spel. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Jag är givetvis medveten om att alla mål är individuella och att det är svårt att ställa upp en metod som 
fungerar i alla mål. Bevisprövningen måste individualiseras i varje enskilt fall men det underlättar för 
domstolen om det i grunden finns en metod att följa.  
22 Diesen, C, Bevisprövning i brottmål – BEVIS 10, s. 149 ff.  
23 Lambertz SvJT 2009 s. 11 ff. 



4 Bevisvärdering  
I de inledande kapitlen i denna framställning har redogjorts för den svenska 

brottmålsprocessen och vad som krävs för att rätten ska kunna meddela en fällande dom. 

I mål om brott mot barn saknas ofta annan bevisning än parternas utsagor vilket leder 

till att domstolens bevisvärdering många gånger endast utgörs av utsageanalys. För att 

kunna analysera bevisvärderingen i mål om brott mot barn, som är uppsatsens övergri-

pande ändamål, kommer därför allmänna utgångspunkter för utsageanalys diskuteras 

nedan. Därefter ges en redogörelse för HD:s metod för bevisvärdering av utsagor.  

 

4.1 Värdering av parternas utsagor  

Som tidigare nämnts saknas ofta vittnen och teknisk bevisning i mål om brott mot barn. 

Detta är dock inte ett hinder för att bevisningen ändå ska kunna anses tillräcklig för att 

döma den tilltalade till ansvar. I NJA 1991 s. 83 ansåg HD att målsägandens utsaga, 

tillsammans med uppgifter som målsäganden lämnat till sin mamma och syster, ansågs 

tillräckligt för att den tilltalade skulle fällas till ansvar. I rättstillämpningen har detta 

tolkats som att en tillförlitlig målsägandeutsaga ensam kan ligga till grund för en 

fällande dom.24 Ett principiellt hinder mot att en målsägandeutsaga ensam ska kunna 

ligga till grund för en fällande dom skulle dessutom strida mot principen om fri 

bevisprövning i 35 kap. 1 § 1 st. RB.25  

Här bör kommenteras att NJA 1991 s. 83 rörde ett mål om våldtäkt och misshandel 

mot en vuxen kvinna. Frågan är om denna dom kan tolkas så att en målsägandeutsaga 

ska kunna vara tillräckligt även i mål där målsägandeutsagan utgörs av ett barnförhör. 

Även i mål där barnförhör är den huvudsakliga bevisningen borde ett principiellt hinder 

mot att detta skulle vara tillräckligt för en fällande dom strida mot principen om fri 

bevisprövning i 35 kap. 1 § 1 st. RB. Frågan är däremot om ett barnförhör i praktiken 

anses ha sådant högt bevisvärde som krävs för att fällande dom ska kunna meddelas.  

 

Denna fråga prövades i NJA 1993 s. 616. En man stod åtalad för grov våldtäkt och 

två fall av sexuellt umgänge med barn alternativt sexuellt ofredande i ett fall mot 

                                                 
24 Svensson JT 2006/07 s. 380. 
25 Gregow SvJT 1996 s. 515. 
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en tioårig flicka samt sexuellt umgänge med barn mot flickans kompis. Det 

sexuella umgänget mot kompisen skedde i närvaro av den tioåriga flickan. Utöver 

detta har det inte funnits några vittnen till någon av händelserna. En läkarundersök-

ning gjordes av den första flickan men inga skador uppmärksammades vid detta 

tillfälle. Den huvudsakliga bevisningen bestod således av uppspelade videoförhör 

med de båda flickorna. HD konstaterar att eftersom flickorna inte har hörts 

personligen inför rätten kan inte rätten grunda sin bedömning av flickornas 

trovärdighet och deras uppgifters tillförlitlighet på sådana intryck som förhör 

omedelbart inför domstolen förmedlar. Uppgifterna bör därför bedömas med 

särskild försiktighet. Även omständigheten att den åtalade mannen inte haft 

möjlighet att ställa frågor inför rätten genom sin försvarare samt att rätten inte haft 

möjlighet att ställa kompletterande frågor talar för att uppgifterna ska bedömas 

med försiktighet. HD uttalar dock att dessa förhållanden inte hindrar att flickornas 

utsagor kan anses tillräckliga för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att 

mannen har gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. För att uppgifterna ska 

anses styrka åtalet måste krävas, förutom att förhören har skett under betryggande 

former, att uppgifterna i och för sig framstår som sannolika och inbördes förenliga, 

att det inte finns moment i utsagorna som ger upphov till tvivel samt att 

uppgifterna inte motsägs av annan utredning. Finns det något i förhören som utgör 

tvivel för uppgifternas riktighet, bör det för fällande dom krävas att uppgifterna 

stöds av annan utredning i målet. I NJA 1993 s. 616 ansågs flickornas utsagor så 

pass tillförlitliga att mannen kunde dömas för samtliga åtalspunkter.  

 

NJA 1993 s. 616 visar att även barnförhör som spelas upp som video i rätten ska kunna 

vara tillräckligt för fällande dom. HD konstaterar dock att omständigheten att flickorna 

inte hördes personligen inför rätten medför två problem. Dels kan rätten inte grunda sin 

bedömning av flickornas trovärdighet och deras uppgifters tillförlitlighet på sådana 

intryck som förhör direkt inför rätten förmedlar. Dels har den tilltalade, genom sin 

försvarare, inte haft möjlighet att ställa frågor till flickorna inför rätten och rätten har 

inte heller haft möjlighet att ställa kompletterande frågor. Detta medför att flickornas 

berättelser ska bedömas med särskild försiktighet. JustR Vängby var av skiljaktig 

mening angående två av åtalspunkterna vilket jag återkommer till senare. 

För att en målsägandeutsaga i form av ett barnförhör ensam ska kunna ligga till 

grund för en fällande dom krävs att barnförhöret anses fullt tillförlitligt samtidigt som 

den tilltalades, som ofta är en vuxen person, uppgifter anses sakna nämnvärt bevis-
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värde.26 Redan här blir det enligt min mening problematiskt. Ett barn har inte alls 

samma möjligheter att presentera en fullt tillförlitlig utsaga som en vuxen person. Det 

kan vara svårt för barnet att precisera flera olika händelser och det kan vara svårt att 

sätta in olika händelser i en tidsram.27 Till exempel så har barn i förskoleåldern inte 

samma förståelse som vuxna för hur tid är uppdelad i olika enheter. Det kan därför vara 

svårt för dem att göra en bedömning av hur länge de har varit på ett ställe och hur länge 

sedan det var som en händelse inträffade. Det kan också finnas svårigheter i att bedöma 

om en händelse har inträffat före eller efter en annan händelse.28 Detta överensstämmer 

med mina erfarenheter från de barnförhör som jag var med om under min tid på City 

åklagarkammare. Flera av barnen hade svårt att svara på när en händelse hade ägt rum 

och placerade alla händelser i närtid. Detta gjordes trots att de hade berättat om saker 

som inträffat för flera år sedan.  

En annan aspekt som blir problematisk är att även i de fall ett barn lyckas leverera 

en tillförlitlig målsägandeutsaga så har den misstänkte större möjligheter att ge rimliga 

förklaringar till barnets påståenden.29 Vuxna personer är mer vältaliga och har lättare att 

uttrycka sig än vad barn har.30 Detta är något, som enligt Schelin, kan få direkta 

konsekvenser vid bevisvärderingen då en persons möjligheter att uttrycka sig verbalt 

många gånger är avgörande för hur en utsaga uppfattas. Schelin är av uppfattningen att 

personer som använder den verbala förmågan till att uttrycka sig på ett kraftfullt sätt 

tenderar att få en trovärdighetsbonus jämfört med personer som inte uttrycker sig lika 

kraftfullt.31 Detta visar att i mål där målsäganden är ett barn och den misstänkte en 

vuxen, riskerar barnet att hamna i underläge rent trovärdighetsmässigt bara på grund av 

att det är ett barn. 

       

                                                 
26 Schelin, L, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 97 f (2007). 
27 Se NJA 1991 s. 83, särskilt Nyströms skiljaktiga mening, NJA 1993 s. 68, Nacka tingsrätt, dom av den 
20 oktober 2015 i mål nr B 4989-14. 
28 Christianson m fl., Avancerad förhörs- och intervjumetodik, s. 118. 
29 Se Stockholms tingsrätt, häktningsprotokoll av den 22 maj 2015 i mål nr B 6569-15 där en kvinna 
misstänktes för grov fridskränkning av en pojke. Pojken hade i förhör beskrivit olika händelser och under 
häktningsförhandlingen kom kvinnan med naturliga förklaringar. Tingsrätten fann att kvinnan inte på 
sannolika skäl var misstänkt för det brott åklagaren angett. Vid en häktningsförhandling är beviskravet 
sannolika skäl vilket är betydligt lägre än det allmänna beviskravet i brottmål ställt utom rimligt tvivel. 
30 Detta är något som jag har diskuterat med flera av åklagarna som jobbar på City åklagarkammare.  
31 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 201 f (2007).  
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4.2 HD:s bevisvärderingsmetod för utsageanalys 

Från 1980-talet fram till idag finns ett flertal prejudikat på bevisrättens område. I dessa 

fall har HD ställt upp en metod som ska användas vid bevisvärdering av utsagor. Från 

denna praxis kan utläsas att HD vid värdering av parternas utsagor utgår från olika 

kriterier för att kunna bedöma utsagornas tillförlitlighet. Flera av kriterierna är vagt 

utformade och det kan enligt min mening ifrågasättas om detta är en rättssäker metod 

för att bedöma trovärdigheten hos parterna. 

Vid prövningen av en utsagas tillförlitlighet skiljer HD mellan kriterier eller 

erfarenhetssatser som antas tala för en utsagas tillförlitlighet, realitetskriterier, och mer 

generella förhållanden som avser det allmänna intryck som en utsaga ger, 

kontrollkriterier. Vid bevisvärderingen av utsagor börjar HD att pröva en utsagas 

tillförlitlighet mot de olika realitetskriterierna för att därefter pröva utsagans hållfasthet 

mot kontrollkriterierna. 

 

4.2.1 Realitetskriterier 

Den metod som HD har ställt upp för utsageanalys grundar sig på hypotesen att det går 

att skilja en sanningsenlig utsaga, rent innehållsmässigt, från en lögnaktig utsaga på ett 

kvalitativt sätt. En utsagas hållfasthet, sannolika verklighetsförankring eller tillförlitlig-

het prövas genom olika kriterier, eller erfarenhetssatser, som antas tala för att den 

lämnade utsagan är tillförlitlig. Kriterierna som används vid en sådan prövning benämns 

därför realitetskriterier. Att en lämnad utsaga uppfyller ett eller flera av dessa 

realitetskriterier utgör positiva hjälpfaktum som talar för att utsagan har en sannolik 

verklighetsförankring. Utsagans tillförlitlighet ökar för varje kriterium som är 

uppfyllt.32 De realitetskriterier som enligt HD talar för att en utsaga är sanningsenlig är 

att utsagan ska vara lång, sammanhängande, klar och detaljrik. Utsagan ska dessutom 

vara konstant mellan olika utsagetillfällen.33  

 

                                                 
32 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 193 (2006). 
33 Se NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s. 40, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 446, NJA 1993 s. 68, NJA 1993 s. 
310, NJA 1993 s. 616, NJA 2009 s. 447 I och II och NJA 2010 s. 671. 
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4.2.1.1 Lång, sammanhängande, klar och detaljrik 

HD anser att tillförlitligheten av parternas utsagor ökar om berättelsen är lång, 

sammanhängande, klar och detaljerad.34 Dessa kriterier har diskuterats av HD i ett antal 

mål som kommer redogöras för nedan.  

 

I NJA 1992 s. 446 uttalar HD att det talar för utsagans tillförlitlighet om berättelsen 

är ”i sina detaljer sammanhängande” och att utsagan innehåller detaljer av 

händelser som bildar en ”sammanhållen enhet”. Arten av detaljerna är av intresse 

snarare än mängden detaljer. Det talar enligt HD för att utsagan är sanningsenlig 

om pregnanta detaljer har kunnat återges och även i fall då målsäganden har kunnat 

återge replikskiften har utsagan fått en ökad tillförlitlighet. 

Detaljkriteriet diskuterades också i NJA 1993 s. 68. Där hade målsäganden, 

som var 14 år gammal, kunnat återge vissa repliker som enligt HD ledde till en 

ökad tillförlitlighet av hennes utsaga. Målsäganden kunde bland annat uppge att 

hon i anslutning till de olika övergreppen uttalat till den tilltalade mannen att ”han 

var gift med hennes mamma och inte med henne” samt ”att hon var 12 och inte 15 

år”. Flickan kunde också redogöra för andra detaljer. Till exempel så kunde hon, 

trots att hon inte närmare kunde ange tidpunkterna för de olika övergreppen, 

hänföra dem i tiden till andra omständigheter som att hon var 12 år eller hade haft 

prov i skolan. Domstolen fann därför att hennes berättelse var självupplevd och 

tillförlitlig.  

 

NJA 1993 s. 68 visar enligt min mening tydligt på barns svårigheter att kunna precisera 

olika övergrepp i tiden. Flickan var i fallet 14 år gammal och kunde ändå inte ge någon 

närmare tidpunkt för när de olika övergreppen hade ägt rum.  

 

NJA 1993 s. 616 är också av intresse vid diskussion om detaljkriteriet. HD anförde 

att målsäganden lämnat sin utsaga både spontant och med sådana detaljer och 

gester som ger utsagan det omedelbara intrycket av att vara självupplevd. 

Målsäganden hade uttryckt att hon vid ett av övergreppen hade tänkt ”oh, inte nu 

igen” när mannen ”puttade” in henne i badrummet. Likaså hade hon uppgett att 

hon tyckte det var tråkigt när hon stod på en toalettstol och tittade sig omkring 

samtidigt som den tilltalade onanerade framför henne.  

                                                 
34 Se NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s. 40, NJA 1992 s. 446, NJA 1993 s. 68, NJA 1993 s. 616, NJA 2009 s. 
447 I och II och NJA 2010 s. 671.  
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Även i NJA 2009 s. 447 I diskuteras detalj- och sammanhängandekriteriet i sam-

band med domstolens utsageanalys. Den lämnade utsagan anses enligt HD vara 

utförlig, levande och detaljerad och framstår till övervägande delar som 

sammanhängande och följdriktig vilket anses tala för utsagans tillförlitlighet.  

NJA 2010 s. 671 är ett annat exempel på när ovan nämnda kriterier diskuteras 

av HD. I målet stod en man åtalad för våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande 

av underårig och grov fridskränkning. HD konstaterar att det ofta finns anledning 

att lägga särskild vikt vid sådana faktorer som avser innehållet i utsagan som sådan. 

Som exempel nämns att berättelsen ska vara klar, lång, levande, logisk, detaljrik, 

påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, 

överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller 

tvekan i avgörande delar.  

 

4.2.1.2 Konstans mellan olika utsagetillfällen 

En annan faktor som enligt HD talar för en utsagas tillförlitlighet är att utsagan återges 

på samma sätt och har samma innehåll vid olika tillfällen. Det ska finnas en konstans 

mellan olika utsagetillfällen. Uppgifter i en utsaga som lämnas i polisförhör under 

förundersökningen ska stämma överens med de uppgifter som lämnas under 

huvudförhandlingen i de olika instanserna. 

 

Här är NJA 1980 s. 725 av intresse. Målsägandens uppgifter skiljde sig mellan 

polisförhör och under huvudförhandling vilket ansågs minska tillförlitligheten av 

utsagan. Berättelsen ansågs tillförlitlig i vissa delar men detta ansågs inte 

tillräckligt för en fällande dom.  

I NJA 1988 s. 40 togs konstanskriteriet upp igen men denna gång till 

målsägandens förmån. Berättelserna i de olika instanserna ansågs stämma väl 

överens i alla avseenden av betydelse. Utsagan var dessutom lång och detaljrik 

vilket ytterligare ledde till en ökad tillförlitlighet av målsägandens utsaga.  

 

Vad HD menar med att berättelserna i de olika instanserna ansågs stämma väl överens i 

alla avseenden av betydelse framgår inte i NJA 1988 s. 40. Enligt Schelin får det antas 

att det ska finnas ett samband mellan avvikelsen, vad som är av central betydelse i målet 

och till åklagarens gärningspåstående för att avvikelsen ska få betydelse.35 Detta skulle 

                                                 
35 Schelin, L, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 166 (2007).  
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innebära att det inte är varje avvikelse av en utsaga som minskar utsagans tillförlitlighet. 

För att en uppgift som avviker från tidigare lämnade uppgifter ska minska utsagans 

tillförlitlighet krävs således att uppgiften är av central betydelse för målet. 

 

Att inte varje avvikelse i en utsaga ska minska utsagans tillförlitlighet får stöd i 

NJA 1993 s. 310. I detta mål stod en man åtalad för sexuella övergrepp mot två 

åttaåriga flickor. HD meddelade inte prövningstillstånd i skuldfrågan. HovR 

konstaterade inledningsvis att målsägandenas berättelser i stort överensstämde med 

deras berättelser från tingsrätten. Den ena flickan ändrade vissa av uppgifterna som 

hon uppgett under förundersökningen. HovR konstaterar att de ändrade uppgifterna 

i hovrätten minskar trovärdigheten av flickans berättelse. Mycket tycks tyda på att 

hennes berättelse är sanningsenlig men på grund av de ändrade uppgifterna kan 

berättelsen inte anses så tillförlitlig att den kan läggas till grund för en fällande 

dom. Tilläggas kan att övergreppen inte upptäcktes förrän sju år senare vilket också 

till viss mån påverkade bevisvärderingen.  

 

I NJA 1993 s. 310 var det flertalet punkter i flickans berättelse som skilde sig åt mellan 

polisförhör och i de olika instanserna. Hade det varit några enstaka uppgifter som 

ändrats eller tagits tillbaka är det inte säkert att det påverkat bedömningen av utsagans 

tillförlitlighet.  

Som ovan visats har konstanskriteriet i flera fall fått avgörande betydelse för 

utgången i målet. Det är dock enligt min mening av stor vikt att om det är någon del 

som skiljer sig från olika tillfällen får detta inte automatiskt innebära att hela utsagan 

anses sakna bevisvärde. Det kan finnas många anledningar till att en berättelse skiljer 

sig åt från olika tillfällen. Detta gäller inte minst när det är ett barn som har lämnat 

berättelsen. Det bör dock framhållas att HD öppnar för att om konstanskriteriet inte är 

uppfyllt ska det kunna repareras genom att målsäganden ger rimliga förklaringar till 

skillnaderna.  

 

I NJA 1991 s. 83 stämde utsagorna överens i tingsrätt och hovrätt men 

målsäganden kunde inte närmare precisera och tidsange vissa av övergreppen 

förrän i HD. Förklaringen till detta var att det rörde sig om uppgifter som 

målsäganden försökt förtränga och att det därför var möjligt att placera dessa i tid 

och rum först senare. Detta godtogs och målsäganden ansågs trovärdig. HD 
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anförde i detta fall att förklaringar som uppkommit under pressande motförhör 

anses höja bevisvärdet av målsägandeutsagan.  

 

Enligt Schelin är det av stor vikt att rätten, i de fall rätten finner brister i utsagans 

kvalitet, undersöker om målsäganden förmår förklara dessa brister innan bristerna blir 

avgörande för utsagans tillförlitlighet. Detta gäller enligt Schelin inte bara i de fall en 

berättelse skiljer sig åt mellan olika tillfällen. Om en berättelse innehåller uppgifter som 

kan ifrågasättas ska målsäganden konfronteras med uppgifterna. Målsäganden ska på 

det sättet få en möjlighet att kompensera otydligheterna i den lämnade utsagan.36  

 

I NJA 1988 s. 40 hade flera av målsägandens lämnade uppgifter blivit ifrågasatta. 

HD konstaterar att målsäganden kunnat ge rimliga och övertygande förklaringar till 

de ifrågasatta uppgifterna under mycket pressande förhör och bristerna anses därför 

vara kompenserade.  

 

NJA 1988 s. 40 är ett exempel på när målsäganden fått möjlighet att reparera sin 

berättelse genom att konfronteras med de ifrågasatta uppgifterna. När målsäganden 

kunde ge rimliga förklaringar till uppgifterna under pressande motförhör ansågs 

bristerna vara kompenserade. NJA 1988 s. 40 visar enligt mig vikten av att ge 

målsäganden möjlighet att kompensera bristerna i den lämnade utsagan. Det kan, som 

ovan nämnts, finnas flera olika anledningar till att en målsägande lämnar oklara 

uppgifter och det är därför viktigt att rätten undersöker uppkomstbetingelserna bakom 

de ifrågasatta uppgifterna. 

Schelin har diskuterat möjligheten för ett barn att reparera sin berättelse genom att 

lämna rimliga förklaringar till skillnaderna mellan olika utsagetillfällen. Hon är av 

uppfattningen att det inte kan sättas lika stor press på ett barn, som på en vuxen person, 

att reparera sin berättelse. Detta gäller oavsett om det är ett förhör under 

förundersökningen eller ett motförhör inför rätten.37 Jag delar Schelins uppfattning. 

Enligt min mening får det anses vara svårare för ett barn att reparera sin berättelse 

genom att ge rimliga förklaringar till skillnaderna. Det kan, precis som för vuxna, finnas 

flera olika anledningar till att ett barn lämnar olika uppgifter under en förundersökning 

men det måste anses svårare för ett barn att förklara varför olika uppgifter har lämnats. 

                                                 
36 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 198 (2006), jfr Uppsala tingsrätt, dom av den 25 
november 2015 i mål nr B 1883-15. 
37 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 198 (2006) 
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Ett barn får många gånger inte heller möjlighet att reparera sin berättelse genom rimliga 

förklaringar. Eftersom barn inte hörs personligen inför rätten kan eventuella oklarheter 

inte avhjälpas genom ett motförhör.38 Detta kan få avgörande betydelse vid bevis-

värderingen. Dels kan det leda till att bevisvärdet anses för lågt för att åtalet ska anses 

styrkt, dels kan utsagan inte få det förhöjda bevisvärde som en godtagbar förklaring 

skulle ha gett den.39  

Schelin är av uppfattningen att denna brist som videoförhör medför skulle kunna 

avhjälpas genom att rätten ställer upp alternativa hypoteser till uppkomstbetingelserna 

bakom de ifrågasatta uppgifterna. I vissa fall kan rätten anlita en psykolog som sak-

kunnig som får uttala sig om alternativa förklaringar till åklagarens gärningspåstående 

som rätten söker svar på.40  

 

Detta gjordes i NJA 1993 s. 68. En man stod åtalad för bland annat grov våldtäkt 

av dottern till kvinnan som mannen levde med. Trots att flickan lämnat uppgifter 

om sexuella övergrepp hade hon uttryckt en vilja att åka till England med mannen. 

Hennes uppgifter om övergrepp ifrågasattes därför. Rätten förordnade en psykolog 

som sakkunnig som konstaterade att mannen utgjorde en fadersgestalt för flickan 

och att hon känt sig bunden till mannen. Flickan hade själv som förklaring uppgett 

att hon hade fått veta att de vid en resa till England skulle bo hos mannens vänner. 

HD konstaterade att detta uttalande talade för att hon inte var rädd för att bli utsatt 

för något övergrepp under resan. Denna förklaring ställdes upp som alternativ 

hypotes och flickans uttalande om att hon velat åka till England med mannen 

tillmättes därför inte betydelse vid värderingen av flickans utsaga.  

 

Här kunde alltså bristen av ett videoförhör kompenseras genom ett anlitande av en 

psykolog som gav en förklaring till uppkomstbetingelserna bakom den ifrågasatta 

uppgiften. Behovet av sakkunniga i form av psykologer kommer att diskuteras i ett 

senare avsnitt.  

De ovan nämnda realitetskriterier som HD utgår ifrån utgör positiva hjälpfaktum för 

en utsagas verklighetsförankring. Ju fler kriterier som är uppfyllda desto mer ökar 

sannolikheten för att en utsaga är sann. För att HD ska kunna uttala sig om en lämnad 

                                                 
38 Kompletterande förhör kan hållas med barnet i de fall en klient och dennes försvarare vill detta. En 
diskussion om detta kommer att föras i senare avsnitt. 
39 Schelin, Bevisvärdering v utsagor i brottmål, s. 198 (2006), se Uppsala tingsrätt, dom av den 25 
november 2015 i mål nr B 1883-15.  
40 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 198 (2006). 
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utsagas bevisvärde krävs däremot att utsagans hållfasthet prövas mot mer generella 

förhållanden. 

  

4.2.2 Kontrollkriterier 

Trots att en utsaga uppfyller flera av realitetskriterierna måste utsagans hållfasthet också 

prövas mot mer generella förhållanden som avser det allmänna intryck som en utsaga 

ger. Först därefter kan HD uttala sig om en utsagas bevisvärde. Kontrollkriterierna kan 

anses utgöra motsatsen till att en lämnad utsaga uppfyller allmänna krav på rimlighet. 

Uppfyllda kontrollkriterier utgör negativa hjälpfaktum vid en bedömning av en utsaga. 

Det är däremot oklart vad icke uppfyllda kontrollkriterier ska få för betydelse.41   

 

4.2.2.1 Avsaknad av svårförklarliga punkter  

Ett kontrollkriterium som HD använder sig av vid bevisvärdering av utsagor är att en 

utsaga inte ska innehålla några svårförklarliga punkter. Enligt Schelin bör detta 

kriterium knytas till beviskravet. Om en utsaga innehåller svårförklarliga punkter, eller 

punkter som ger anledning att betvivla de lämnade uppgifterna, kan detta leda till att 

beviskravet inte anses uppfyllt. Till skillnad mot realitetskriterierna, som är uttalade 

kvalitetskrav, ställs inte kontrollkriterierna upp för att pröva om en målsägandeutsaga är 

tillräckligt tillförlitlig för att ensam kunna ligga till grund för en fällande dom. Kriteriet 

att en utsaga inte ska innehålla svårförklarliga punkter är istället en omständighet som 

kan medföra att en tillförlitlig utsaga inte längre anses nå upp till beviskravet. HD gör 

först en prövning av de uppställda realitetskriterierna. Om utsagan, efter en prövning av 

dessa, anses tillförlitlig går prövningen över till kontrollkriterierna. Först därefter kan 

HD avgöra utsagans samlade bevisvärde.42  

För att avgöra vilken betydelse en svårförklarlig punkt ska få bör beviskravet därför 

användas som referenspunkt. Om rätten uppmärksammar vissa svårförklarliga punkter 

blir det naturligtvis inte automatiskt så att beviskravet inte anses uppfyllt. Om punkterna 

är av mindre betydelse faller det på rätten att pröva betydelsen av dem.43  

                                                 
41 A.a. s. 196 f.  
42 A.a. s. 193 ff.  
43 A.a. s. 197. 
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4.2.2.2 Sättet som en utsaga har lämnats på  

Bedömningen av en utsagas tillförlitlighet och om den anses vara självupplevd är nära 

sammankopplat med sättet som utsagan har avgivits på. Detta är därför ett av HD:s 

uppställda kontrollkriterium. Sättet som utsagan har lämnats på har diskuterats i flertalet 

fall. 

 

Här kan NJA 1988 s. 40 nämnas som exempel. Av HD:s domskäl framkommer att 

det inte var möjligt att ifrågasätta om samlag förekommit mellan målsäganden och 

den tilltalade med tanke på det närmare innehåll i målsägandens utsaga och sättet 

den avgetts på. HD konstaterar också att målsäganden har, på ett sätt som tyder på 

stark och verklig upplevelse, beskrivit ett chocktillstånd som infunnit sig direkt 

efter att hon lämnat klubblokalerna och som varat lång tid efteråt. 

Sättet som utsagan har lämnats på har även diskuterats i mål som rör brott mot 

barn. I NJA 1993 s. 616, som tidigare redogjorts för, konstaterar HD att flickans 

berättelse lämnades på ett sätt som gav intrycket av att hon återgav självupplevda 

minnesbilder. Flickan var under förhören samlad och allvarlig och hon övervägde 

svaren på frågorna med koncentrerad eftertänksamhet. Berättelsen lämnades 

spontant och med detaljer och gester som gav berättelsen det omedelbara intrycket 

av att vara självupplevd. Detta gjorde att tillförlitligheten av utsagans ansågs öka.  

 
Här ska nämnas att HD i NJA 2010 s. 671 konstaterar att det många gånger är svårt att 

bedöma en berättelse med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller 

av icke-verbala faktorer i övrigt. HD utvecklar inte detta närmare och det är därför svårt 

att avgöra vilken betydelse uttalandet får men det skulle kunna tala för att sättet som en 

utsaga har lämnats på inte längre anses lika användbart som kriterium vid bevisvärde-

ring av utsagor.     

 

4.2.2.3 ”Smittoeffekten” 

Vad som brukar kallas smittoeffekten innebär att om en del av en utsaga finner stöd i 

övriga delar av utredningen kan detta påverka tillförlitligheten även av andra delar av 

utsagan men också den allmänna trovärdigheten av personen som lämnat utsagan. 

Motsvarande gäller även om en utsaga i vissa delar upptäcks vara osann. En person kan 
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i dessa fall anses mer, eller mindre, trovärdig och detta smittar av sig även på övriga 

uppgifter som personen lämnar.  

 

I NJA 1993 s. 616, som rörde sexuella övergrepp mot två åttaåriga flickor, hade ett 

av flera övergrepp bevittnats av den ena målsägandens kompis, som också hon 

påstod sig ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av den åtalade mannen. HD 

konstaterade att flickan som hade bevittnat övergreppet kunde ge stöd åt, i denna 

del av åtalet, den utsatta flickans berättelse vilket talade för att berättelsen i den 

delen var tillförlitlig. HD nöjde sig inte här. HD konstaterade att detta även ansågs 

höja den allmänna trovärdigheten av flickan som bevittnat övergreppet. Detta fick 

till följd att hennes utsaga angående övergreppen mot henne själv också ansågs få 

en högre tillförlitlighet. Att hennes uppgifter angående övergreppet mot hennes 

kompis stämde överens med kompisens uppgifter smittade därmed av sig på 

hennes uppgifter angående övergrepp mot henne själv som rörde helt andra delar 

av åtalet.  

 

Enligt min mening är det förenligt med vissa risker att använda en sådan metod vid 

bedömandet av en persons trovärdighet. Skulle flickan ljuga angående delar av åtalet 

kan det inte anses troligt att hon skulle välja att ljuga angående övergreppet mot hennes 

kompis som är de enda uppgifterna som kan kontrolleras. Det får snarare antas att hon 

skulle ljuga om uppgifterna angående övergreppen mot henne själv som ingen har 

bevittnat. Här ska dock nämnas att det i mål om brott mot barn kan finnas fall då barnet 

på grund av sin låga ålder och utvecklingsnivå inte tänker på vilka uppgifter som kan 

kontrolleras. Detta får däremot inte anses varit fallet i NJA 1993 s. 616 när flickan var 

tio år gammal.  

I ett annat fall, NJA 1992 s. 446, konstaterar däremot HD att överdrifter i ett 

avseende inte ska innebära att övriga delar av den lämnade utsagan ska anses mindre 

tillförlitlig. Detta talar för att det inte finns någon generell regel om när smittoeffekten 

ska få genomslag. Här ska dock nämnas att berättelsen, i NJA 1992 s. 446, som rörde 

vissa av övergreppen innehöll pregnanta detaljer som bildade en sammanhållen helhet 

och HD ansåg därför att berättelsen framstod som självupplevd. Det fanns 

stödbevisning i form av personer som kunde vittna om att målsäganden berättat om 

övergreppen och en läkarundersökning talade för att målsägandens berättelse om att hon 

blivit utsatt för både vaginala och anala samlag var sann. Enligt min mening är det 

därför svårt att tolka detta fall som att HD inte accepterar en smittoeffekt. Det får 
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snarare anses rimligt att de överdrifter som HD tycktes ana av den lämnade utsagan inte 

hade någon betydelse med tanke på styrkan av den övriga bevisningen. 

Sammanfattningsvis kan det därför konstateras att HD tycks acceptera en viss 

smittoeffekt. Detta bör dock göras med viss försiktighet då det finns begränsat med stöd 

för denna slutsats. 

I doktrinen råder det delade meningar om vilket genomslag smittoeffekten bör få. 

Gregow är av uppfattningen att om en målsägande i viktiga hänseenden lämnar uppgif-

ter som anses oriktiga måste detta påverka tillförlitligheten av övriga uppgifter som 

lämnas av målsäganden. Detta gäller även i de fallen där lämnade uppgifter är inbördes 

motstridiga. Gregow anser att det ligger nära till hands att anta att om en berättelse i 

delar som kan kontrolleras är oriktig, att berättelsen även i övriga delar inte är sann. 

Även i de fall uppgifter om sexuella övergrepp i och för sig framstår som sannolika, 

bland annat med hänsyn till sin beskaffenhet och de omständigheter under vilka de har 

ägt rum, blir det av intresse om andra viktiga uppgifter bedöms som osannolika. Det 

finns enligt Gregow då anledning att lämna hela berättelsen utan avseende.44  

Mellqvist delar inte denna uppfattning. Det kan finnas flera olika anledningar till att 

en person ljuger om en viss uppgift och en konstaterad lögn visar endast att personen 

kan ljuga, vilket i praktiken alla människor kan. Mellqvist är därför av uppfattningen att 

en avslöjad lögn inte under några förhållanden är en bra utgångspunkt för bedömningen 

av en utsagas tillförlitlighet eller för bedömningen av en persons trovärdighet.45 

Inte heller Schelin delar Gregows uppfattning. Enligt henne är trovärdigheten hos en 

person i större utsträckning motivationsbetingad än personlighetsbetingad. Varje led av 

en utsaga måste prövas innan någon slutsats kan dras om utsagans tillförlitlighet. Det 

kan finnas flera orsaker till att en utsaga innehåller felaktigheter. Schelin nämner som 

exempel att personen som har avgett utsagan kan ha dåliga minnesbilder på ett visst 

område eller ha misstolkat vissa omständigheter men inte andra. Det är inte ovanligt att 

en person som tror sig ha goda minnesbilder av en upplevelse fyller i de luckor som 

finns med hjälp av tolkningar utifrån den tillgängliga informationen från sina förvänt-

ningar, förutfattade meningar eller från vad andra har gett uttryck för. Det leder till lo-

giska och sammanhängande minnesbilder vilket är lättare att hantera än minnesbilder 

som innehåller osammanhängande fragment. Vissa delar av en utsaga kan på det sättet 

spegla utsagepersonens upplevelse av händelsen utan att spegla det verkliga 

                                                 
44 A.a. s. 518 f. 
45 Mellqvist SvJT 2013 s. 765. 
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händelseförloppet.46 När det gäller barn har de dessutom oftare svårigheter med att 

avgöra om ett minne kommer från en egen upplevelse eller en annan källa.47 Här delar 

jag Schelins uppfattning. Dessutom kan det finnas risk för att en person under ett förhör 

känner sig pressad att komma med en fullt tillförlitlig berättelse om den påstådda 

gärningen. Det är mycket som kan stå på spel under en brottsutredning och rädslan för 

att inte bli trodd får därför i vissa fall anses påverka risken för att vissa luckor fylls i.  

När det är ett barn som har blivit utsatt för brott finns det ytterligare en aspekt att ta 

hänsyn till. Barn vill ofta vara vuxna till lags och det finns därför en risk att ett barn 

under ett pågående polisförhör svarar på frågor trots att barnet egentligen inte vet svaret 

eller fyller i luckor i sin berättelse för att göra polisen nöjd.48 Det är därför av största 

vikt att förhöret hålls på ett korrekt sätt och att förhörsledaren är noga med att inte 

pressa fram svar från barnet. Detta kommer att diskuteras i ett senare avsnitt.  

 

4.2.2.4 Anledning att beljuga den tilltalade 

En annan omständighet som kan göra att en tillförlitlig utsaga inte längre anses nå upp 

till beviskravet är om offret haft anledning att beljuga den tilltalade. HD undersöker om 

det finns något känt motiv för offret att beskylla den tilltalade för den aktuella 

brottsligheten. 

 

Ett exempel på detta är NJA 1993 s. 68. Den tilltalade hade som anledning till att 

flickan velat beskylla honom för allvarlig brottslighet uppgett att hon velat att 

hennes pappa skulle flytta tillbaka hem till dem. HD konstaterade att flickan 

berättat om övergreppen först efter att hon fått reda på att mamman och hennes nya 

man, den tilltalade, skulle skiljas. Mot bakgrund av detta och vad som i målet i 

övrigt framkommit om förhållandet mellan flickans föräldrar ansågs den tilltalades 

invändning inte värd att beakta. Flickan ansågs inte heller i övrigt ha någon 

anledning att beljuga den tilltalade mannen.  

I NJA 1980 s. 725 stod två män åtalade för tre fall av våldtäkt av tre flickor 

mellan 14 och 15 år gamla. HD konstaterar att det vid bedömningen av 

trovärdigheten av flickornas uppgifter är en väsentlig fråga vad de skulle kunna ha 

haft för anledning att polisanmäla männen och beskylla dem för den aktuella 

brottsligheten. 
                                                 
46 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 399 f (2006). 
47 Larsson, Interviewing child witnessess, s. 2. 
48 Cederström, Svensk vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 200. 
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Enligt min mening är det bra att domstolen utreder om målsäganden har någon 

anledning att beljuga den tilltalade. Detta kan bli ett nödvändigt steg i samband med att 

domstolen ställer upp alternativa hypoteser för att kunna utesluta alternativa 

händelseförlopp till åklagarens gärningspåstående. Om rätten finner att målsäganden har 

anledning att beljuga den tilltalade får detta däremot inte automatiskt göra så att åtalet 

inte anses styrkt. Att målsäganden har anledning att beljuga den tilltalade betyder 

naturligtvis inte att den tilltalade inte kan ha begått den åtalade gärningen. 

 

4.3 Särskilda faktorer vid förhör med barn 

Trots att samma kriterier huvudsakligen används för värdering av utsagor lämnade av 

barn och vuxna måste värderingen i vissa delar anpassas när det är ett barn som har 

utsatts för brott. När ett barn lämnar en utsaga finns det, utöver ovan nämnda faktorer,  

ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Vid värderingen av en utsaga från ett barn måste 

bedömningen dessutom alltid anpassas till det faktum att barn inte hörs personligen 

inför rätten.49  

 

4.3.1 En utsagas åldersadekvans  

När ett barn har lämnat en utsaga blir en tolkningsgrund att berättelsen är åldersadekvat. 

Barnets ålder får betydelse för värderingen av utsagan vad gäller både vilket språk som 

har använts och utsagans innehåll.50  

 

Här är NJA 1986 s. 821 av intresse. Målet rörde sexuellt utnyttjande av en femårig 

flicka. Flickan hade bland annat berättat om att hennes pappa dragit med snoppen 

mot hennes ben, att hon torkat bort kladdet eller kisset och att kisset var ”som 

lampan” gult. Efter en utredning av flickan konstaterade HD att hennes berättelse 

gav intrycket av att flickan uttalat sig normalt för sin ålder och att hon berättat om 

något som hon verkligen upplevt. I målet fanns också en psykologisk utredning 

som gav uttryck för att flickans berättelse måste anses vara självupplevd, bland 

annat med hänsyn till att flickan inte kunde ha någon erfarenhet av vad ”kisset” 

som kommit på hennes lår hade för färg. Även en överläkare hade uttalat sig om att 

                                                 
49 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 201 f (2007). 
50 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 202 (2006). 
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utsagans torftighet var ett adekvat uttryck för flickans låga ålder. Allt detta gjorde 

att HD ansåg att flickans utsaga var åldersadekvat. Detta räckte dock inte för en 

fällande dom. 

 

4.3.2 Barnets utsaga ska vara spontant avgiven 

Utöver att en berättelse från ett barn ska vara åldersadekvat till både språk och innehåll 

ska utsagan också vara spontant avgiven. HD:s krav på spontanitet avser både 

förhörsmetodiken och det individuella barnets berättarstil. HD anförde i NJA 1986 s. 

821 att en spontan berättelse från barnet anses höja bevisvärdet. Det som eftersträvas är 

egenproducerade uppgifter och det blir därför avgörande att barnet fritt får berätta innan 

förhörsledaren ställer kompletterande frågor.51 Här ställs alltså ett krav på vilken 

förhörsmetodik som har använts.  

 

I NJA 1993 s. 616 diskuterar HD kravet på spontanitet hänförligt till barnets 

berättarstil. Vid bedömningen av den ena målsägandens utsaga konstaterar HD att 

flickan under förhören var allvarlig och samlad. Hon övervägde svaren på frågorna 

med koncentrerad eftertänksamhet och berättelsen ansågs lämnad spontant och 

med detaljer och gester som gav den det omedelbara intrycket av att vara självupp-

levd. Även den andra flickans berättelse bedömdes utifrån spontanitetskravet. HD 

anser att berättelsen lämnades fritt och spontant och den uppfattades därför också 

som självupplevd. 

 

Kravet på att barnets utsaga ska vara spontant avgiven har många kopplingar till det 

ovan nämnda kriteriet på vilket sätt en utsaga har lämnats på. Båda kriterierna har 

diskuterats i samma sammanhang i NJA 1993 s. 616 och tycks gå i varandra. 

Spontanitetskravet skulle enligt min mening kunna ses som en utveckling av kriteriet på 

vilket sätt en utsaga har lämnats på som används vid värdering av utsagor lämnade av 

barn. 

  

4.3.3 Krav på barnförhörets utförande 

Eftersom ett barn inte hörs personligen inför rätten ställs det höga krav på förhörets 

utförande. Domstolen kan inte grunda sin bedömning av frågan om målsägandens 

                                                 
51 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 202 (2007). 
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trovärdighet eller den lämnade utsagans tillförlitlighet på sådana intryck som förhör 

omedelbart inför domstolen förmedlar. Det blir därför viktigt att det går att avläsa 

ansiktsuttryck och kroppsspråk men också på vilket sätt som uppgifterna har 

framkommit i förhöret kan bli avgörande vid bevisvärderingen av barnförhöret.52 För att 

ett barnförhör ska kunna få ett högt bevisvärde krävs också att förhörsledaren anpassar 

förhöret till barnets nivå.53  

För att ett barnförhör ska kunna få ett högt bevisvärde är det av stor vikt att frågorna 

ställs på ett korrekt sätt. I första hand ska en fri redogörelse genom en spontan berättelse 

från barnet eftersträvas. Ledande frågor ska undvikas och kompletterande frågor bör 

ställas först efter att barnet har fått möjlighet att ge en fri berättelse. Samtliga 

gärningsrekvisit ska omfattas av förhöret och frågor om var, när och hur gärningen har 

begåtts ska tas upp även om barn inte alltid kan lämna preciserade uppgifter om detta.54  

Det är viktigt att inleda förhöret med neutrala ämnen som var barnet bor och barnets 

fritidsintressen för att etablera kontakt med barnet och få barnet att känna sig trygg. 

Detta är en förutsättning för att barnet senare ska våga öppna sig och berätta om det som 

barnet har blivit utsatt för.55 Det gör också att förhörsledaren får möjlighet att bilda sig 

en uppfattning om barnets mognad och språkbruk och kan på det sättet lättare anpassa 

förhöret till barnets nivå.56 

För att barnet ska kunna ge en fri berättelse som anses användbar som bevis kan det 

vara bra att träna barnets kognitiva förmåga i ämnen som inte är plågsamma för barnet. 

I inledningen av förhöret kan förhörsledaren till exempel be barnet berätta om sin 

senaste födelsedag. Detta gör också att barnet får möjlighet att träna på att återge en 

berättelse från det episodiska minnet. Det kan då vara bra att använda den förhörsteknik 

som kommer användas under förhöret genom att be barnet berätta om allt som hände på 

födelsedagen från morgon till kväll. Enligt studier ökar barn sin förmåga att återge 

detaljer genom övning att återge berättelser.57    

Det är också av stor vikt att i inledningen av förhöret gå igenom med barnet vad som 

gäller under förhöret. Detta görs för att i största möjliga mån undvika missförstånd 

mellan förhörsledaren och barnet som kan påverka bevisvärdet av berättelsen negativt. 

Det är viktigt att förhörsledaren förklarar för barnet att om förhörsledaren upprepar 
                                                 
52 Se NJA 1993 s. 616 och Svea hovrätt, dom av den 11 november 2014 i mål nr B 74-14. 
53 Bring m fl, Förhör, s. 220 och Sutorius, Sexuella övergrepp mot barn – BEVIS 6, s. 47. 
54 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 203 (2007).  
55 Cederström, Svensk vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 211 f.  
56 Christianson m fl, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, s. 129. 
57 Bring m fl, Förhör, s. 222.  
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samma fråga beror inte det på att barnet har svarat fel utan det beror på att 

förhörsledaren inte förstår vad barnet menar. De flesta som under ett förhör får 

upprepade frågor får uppfattningen att förhörsledaren inte är nöjd med det lämnade 

svaret. Många som blir förhörda försöker vara förhörsledaren till lags och risken är 

därför att den förhörde ändrar sitt svar och svarar det som han eller hon tror att 

förhörsledaren vill höra. Detta gäller både vuxna och barn men blir extra påtagligt i fall 

med barn.58 Andra viktiga saker som måste tas upp i början av förhöret är att barnet ska 

säga till om förhörsledaren missförstår barnet angående någon uppgift och att det är 

okej att svara ”jag vet inte” i de fall barnet inte minns eller vet svaret på en fråga.59  

Vid bevisvärderingen av barnförhör kan ovan nämnda faktorer bli avgörande för 

frågan om barnets berättelse anses tillförlitlig eller inte.  

 

4.3.4 Påverkan av barnets ålder vid tiden för rättegång 

Trots de reservationer och tilläggs som görs vid HD:s utsageanalys av barnförhör kan 

det ifrågasättas hur mycket hänsyn som tas till att barn och vuxna skiljer sig åt i många 

hänseenden. NJA 2010 s. 671 rörde sexuella övergrepp av en pojke och det var pojkens 

pappa som stod åtalad i målet. De påstådda övergreppen hade enligt åtalet skett flera år 

tidigare i den gemensamma bostaden. Vid tiden för rättegång var pojken 20 år gammal 

och han hördes därför personligen inför rätten. Under utredningen hade målsäganden 

flera gånger nekat till att han skulle ha blivit utsatt för övergrepp av aktuellt slag innan 

han till slut valde att berätta om övergreppen. Han förklarade detta med att han kände 

skam över vad han blivit utsatt för och att han antog att han inte skulle bli trodd. I övrigt 

anser HD att hans berättelse rörande övergreppen framstår som påtagligt detaljfattig i 

jämförelse med hur han har berättat om andra förhållanden. Under förhandlingen hade 

två vittnen berättat om att målsäganden berättat om övergrepp för dem och att de var 

övertygade om att övergreppen hade ägt rum. HD konstaterar att den i målet åberopade 

bevisningen inte är tillräcklig för att ligga till grund för en fällande dom.  

I det aktuella målet valde Lambertz att göra ett tillägg för egen del.60 Lambertz 

konstaterar att det i målet, liksom ofta i mål om sexualbrott, är bedömningen av 

målsägandens och dennes utsagas trovärdighet som är central för skuldfrågan. Han 
                                                 
58 Cederström, Svensk vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 200. 
59 Christianson m fl, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, s. 138 f. 
60 I vad mån övriga JustR opponerar sig mot tillägget eller delar Lambertz uppfattning går inte att säga, se 
SvJT 2012 s. 314. Enligt min mening får det, bland annat med hänsyn till domen, däremot inte anses 
orimligt att det är fler JustR än Lambertz som resonerar på liknande sätt. 
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konstaterar att trovärdighetsbedömningen måste ske med försiktighet och med 

iakttagande av de svårigheter som finns att dra säkra slutsatser. Lambertz konstaterar 

också att en person framstår som trovärdig behöver inte betyda att uppgifterna som 

denne lämnar är tillförlitliga. Utöver detta är Lambertz av uppfattningen att domstolen 

särskilt bör beakta sådana omständigheter som kan tala för att målsägandens uppgifter 

är mindre tillförlitliga. Som exempel nämner han att det kan finns personliga 

motsättningar mellan målsäganden och den misstänkte, att målsägande har behov av en 

förklaring i förhållande till sin familj eller att målsäganden i övrigt kan ha skäl att 

beljuga den tilltalade. Även den, som Lambertz uttrycker det, frestelse som kan finnas 

för målsäganden att få skadestånd bör beaktas. 

Inte på ett enda ställe i vare sig domen eller Lambertz tillägg diskuteras det faktum 

att målsägandens berättelse kan ha påverkats av att han, vid tiden för övergreppen, var 

ett barn. Inga av de omständigheter som särskilt ska beaktas när målsäganden är ett barn 

har tagits i beaktande. Eftersom målsäganden i NJA 2010 s. 671 hördes direkt inför 

rätten värderades utsagan på samma sätt som om det vore en vuxen person som lämnat 

den. Ingen hänsyn togs därför till att han vid tiden för övergreppen endast var mellan 13 

och 15 år gammal. Eftersom han var ett barn när de påstådda gärningarna begicks måste 

man utgå från att hans minnesförmåga och inkodningsförmåga motsvarar ett barns 

förmåga att minnas och plocka fram information. Enligt min mening borde därför bevis- 

värderingen ha anpassats till det faktum att han vid tiden för övergreppen var ett barn.   

Både domen och Lambertz tillägg har kritiserats hårt av bland annat Leijonhufvud. 

Enligt Leijonhufvud innebär NJA 2010 s. 671 att sexuella övergrepp mot barn i 

praktiken har avkriminaliserats och att rättsapparaten har kastat in handduken. Domen 

ställer upp ett beviskrav som i praktiken inte kommer kunna uppfyllas. Därtill ställer 

Lambertz upp ytterligare restriktioner genom sitt tillägg.61  

Leijonhufvud är av uppfattningen att det är synnerligen anmärkningsvärt att en 

domare i högsta instans uttalar en generell misstanke om att en målsägande skulle vara 

ute efter att få skadestånd i ett mål om sexuella övergrepp mot barn. Om sådana 

uttalanden alls kan anses förenliga med de objektivitetskrav som finns för domare skulle 

de vara mindre långsökta i mål som rör vinningskriminalitet. Leijonhufvud ifrågasätter 

också hur juridiken förhåller sig till verkligheten med tanke på HD:s konstaterande att 

vittnesmålen inte gav något tydligt stöd för målsägandens i målet lämnade uppgifter då 

                                                 
61 Leijonhufvud Dagens Nyheter 14/1 2011.  
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det framgick av vittnesmålen att pojkens uttalanden varit ”kortfattade och oprecisa”. 

Det får enligt henne anses orimligt att en pojke som blivit utsatt för sexuella övergrepp 

av en förälder skulle lämna en detaljrik berättelse om dessa övergrepp.62   

Sammanfattningsvis kan sägas att den största skillnaden mellan HD:s metod för 

värdering av utsagor lämnade av barn och värdering av utsagor lämnade av vuxna består 

i att barn inte hörs personligen inför rätten. Vissa tillägg och reservationer görs när 

målsäganden är ett barn men det kan ifrågasättas om dessa är tillräckliga för att fånga 

upp skillnaderna mellan barn och vuxna. När ett barnförhör förebringas genom ett 

uppspelat videoförhör ska uppgifterna bedömas med särskild försiktighet då rätten inte 

kan grunda sin bedömning av målsägandens trovärdighet och dennes uppgifters 

tillförlitlighet på sådana intryck som förhör direkt inför rätten förmedlar. Även 

omständigheten att den tilltalade, genom dennes försvarare, inte haft möjlighet att ställa 

frågor till målsäganden samt omständigheten att rätten inte haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor gör att uppgifterna ska bedömas med försiktighet. NJA 2010 s. 

671 ger dessutom uttryck för att om målsäganden hörs personligen inför rätten, trots att 

denne vid tiden för övergreppen var ett barn, tas ingen hänsyn till att berättelsen kan ha 

påverkats av målsägandens ålder och utvecklingsnivå vid tiden för övergreppen.  

 

4.4 Upprepade övergrepp 

Bevissvårigheterna är av särskild art när det rör sig om upprepade övergrepp från en för 

offret känd gärningsman. Målsäganden kan ha utsatts för flera övergrepp under lång tid 

och det kan dröja länge innan en anmälan görs.  

 

I NJA 1991 s. 83 belyser JustR Nyström problematiken att det inte är ovanligt att 

flera av övergreppen är av likartad karaktär. Det kan därför vara svårt för 

målsäganden att hålla isär de olika gärningstillfällena, kunna beskriva dem i detalj 

och precisera dem i tid och rum. Enligt Nyström blir detta särskilt påtagligt när det 

är ett barn som har utsatts för brott. Det är då ytterst sällsynt att det vid förhör med 

målsäganden går att få fram säkra uppgifter av dessa slag. Normalt krävs att 

brotten är noga avgränsade och preciserade för att gärningsmannen ska kunna 

dömas till ansvar. I mål som rör upprepade övergrepp inom nära relationer är dock 

                                                 
62 Leijonhufvud Dagens Nyheter 14/1 2011. 



 37 

Nyström av uppfattningen att det inte ska krävas att målsäganden har kunnat 

precisera varje händelse exakt utan att detta till viss del ska kunna lämnas öppet.  

 

Jag delar Nyströms uppfattning i stort. På grund av de svårigheter som Nyström 

beskriver är det enligt min mening nödvändigt att kunna ge vissa lättnader rörande 

exakta tids- och platsangivelser när barn blir utsatta för brott. Att sätta krav på att ett 

barn som har utsatts för flera övergrepp under lång tid ska kunna precisera dessa 

övergrepp i detalj och ge exakta tids- och platsangivelser får anses orimligt. Detta kan 

inte heller anses möjligt med tanke på barns förmåga att placera händelser i tiden.63 

Enligt mig är det dock nödvändigt att viss precisering krävs för att den tilltalade ska 

dömas till ansvar. Om inte händelserna preciseras alls är det väldigt svårt för den 

tilltalade att försvara sig mot uppgifterna som görs gällande mot henne eller honom.64 

En viss precisering får också anses krävas för att beviskravet ska anses vara uppfyllt.  

 

Nyströms resonemang om lättnader i exakta tids- och platsangivelser bekräftades i  

NJA 2004 s. 437. Två makar stod åtalade för grov fridskränkning mot sin dotter 

som var mellan 14 och 17 år gammal vid tiden för övergreppen. HD konstaterar att 

när det gäller till exempel misshandelsbrott av nu ifrågavarande slag kan det vara 

godtagbart att utöver vissa detaljerat beskrivna gärningar som är tidsbestämda 

lägga ytterligare gärningar av likartat slag som inte är preciserade i tid och rum till 

grund för en fällande dom. Gärningsmannen kan då dömas till ansvar för gärningar 

som begåtts under en viss tidsperiod och där exakt tidpunkt, plats och i vissa fall 

även tillvägagångssätt för respektive gärning inte har kunnat redovisas.     

 

4.5 Ökat krav på stödbevisning 

För att kunna besvara frågan om domstolarnas metod för bevisvärdering av barnförhör, i 

kombination med hur den svenska processen ser ut i mål om brott mot barn, gör det 

möjligt att styrka ett åtal när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett barnförhör 

måste frågan om stödbevisning diskuteras. HD har i flera fall konstaterat att 

målsäganden lämnat tillförlitliga uppgifter men att det ändå inte är tillräckligt för att 

                                                 
63 Se avsnitt 4.1. 
64 Se NJA 2005 s. 712 och NJA 2010 s. 671. 



 38 

döma den tilltalade till ansvar.65 Som tidigare nämnts är det inte tillräckligt att en 

målsägandeutsaga framstår som mer tillförlitlig än den tilltalades uppgifter.  

 

Här blir NJA 2005 s. 712 av intresse. Bevisningen i en av åtalspunkterna bestod 

endast av målsägandens egna uppgifter. Uppgifterna hade enligt HD hög 

trovärdighet men avsaknaden av stödbevisning i kombination med den stora 

vagheten i tidsangivelsen och de svårigheter som till följd härav förelegat för den 

tilltalade att föra motbevisning ledde till slutsatsen att det inte ansågs vara ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. 

Målet rörde inte brott mot barn men får betydelse för frågan om en 

målsägandeutsaga ensam kan ligga till grund för en fällande dom eller om viss 

stödbevisning är nödvändig för att kunna styrka ett åtal. HD valde i domen att 

kommentera NJA 1991 s. 83 som i rättstillämpningen har tolkats som att en 

tillförlitlig målsägandeutsaga ensam ska kunna ligga till grund för en fällande dom. 

HD uttalar att avsaknaden av vittnen och teknisk bevisning inte hindrar att 

bevisningen ändå kan vara tillräcklig för att fällande dom ska kunna meddelas. För 

detta krävs att domstolen genom den utredning som presenterats i målet finner det 

ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den 

åtalade gärningen. I NJA 1993 s. 83 fanns stödbevisning i form av uppgifter som 

målsäganden lämnat till sin mamma och syster. Stödbevisning av sådant slag 

saknades i 2005-års fall.  

 
En konsekvens av HD:s uttalande i NJA 2005 s. 712 har blivit att diskussioner har förts 

om fallet ska ses som ett steg på väg mot ett ökat krav på stödbevisning i sexualmål.  

Av den uppfattningen är Svensson. Han anser att HD genom 2005-års fall har ställt 

upp ett krav på att stödbevisning i regel ska krävas för fällande dom.66 Även Diesen är 

av uppfattningen att domstolarna i allt högre utsträckning, både i domskäl och i den 

allmänna debatten, hänvisar till behovet av stödbevisning. 67  Sutorius delar inte 

Svenssons och Diesens uppfattning. Hon anför att HD inte gjorde någon närmare 

utredning om när stödbevisning kan krävas och trots att HD eventuellt tycks ha blivit 

lite mer restriktiva i sina bedömningar anser Sutorius inte att det finns något generellt 

                                                 
65Se NJA 2005 s. 712 och NJA 2010 s. 671. 
66 Svensson JT 2006-07 s. 381. 
67 Diesen SvJT s. 695. 
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krav på stödbevisning. En målsägandeutsaga ska därför fortfarande ensam kunna ligga 

till grund för en fällande dom.68  

Att domstolarna i allt högre utsträckning, både i domskäl och i den allmänna 

debatten, hänvisar till behovet av stödbevisning behöver inte tala för att HD genom NJA 

2005 s. 712 har ställt upp ett krav på att stödbevisning i regel ska krävas för fällande 

dom. Praxis från tingsrätt och hovrätt ger inte nödvändigtvis uttryck för gällande rätt. 

Eftersom HD i NJA 2005 s. 712 inte uttrycker sig om när stödbevisning bör krävas kan 

det vara svårt att säga att domen innebär ett generellt krav på stödbevisning. I målet 

hade målsäganden inte kunnat precisera den aktuella gärningen i tiden vilket enligt HD 

ledde till svårigheter för den tilltalade att föra motbevisning. Detta påverkade också 

utgången av målet. Att domstolarna har uppfattningen att stödbevisning krävs kan 

däremot leda till att åklagare inte väcker åtal om stödbevisning saknas vilket i sin tur 

begränsar tillströmningen av andra mål. Detta kan förklara varför det finns få avgöran-

den med fällande dom trots avsaknad av stödbevisning.  

Även om HD inte har ställt upp ett generellt krav på stödbevisning genom NJA 2005 

s. 712 får det enligt min mening ändå tolkas som att HD har ifrågasatt om det ska vara 

möjligt att döma en tilltalad endast med en målsägandeutsaga som grund. Eftersom att 

HD tydligt poängterade att det i 1993-års fall, som i rättstillämpningen har tolkats som 

att en målsägandeutsaga ensam ska kunna ligga till grund för en fällande dom, fanns 

stödbevisning bör domen sannolikt kunna ses som att HD blivit lite mer restriktiva i att 

döma en tilltalad till ansvar med endast en målsägandeutsaga som grund. 

Denna restriktiva inställning bör enligt min mening få extra betydelse i mål om brott 

mot barn där målsägandeutsagan förebringas genom bild- och videoupptagning. HD har 

tidigare, i NJA 1993 s. 616, konstaterat att ett barnförhör ensamt ska kunna ligga till 

grund för en fällande dom. Trots detta finns det väldigt få domar där ett barnförhör 

ensamt har ansetts styrka åklagarens gärningspåstående. Det kan visserligen diskuterats 

om detta beror på en ovilja från domstolarna att låta ett barnförhör ensamt ligga till 

grund för en fällande dom eller om det till viss del beror på att åklagare drar sig för att 

väcka åtal när deras huvudsakliga bevisning utgörs av ett barnförhör. 

Även om bevisvärdet av ett uppspelat videoförhör numera anses relativt högt så 

medför det vissa begränsningar. HD har i flera fall konstaterat att domstolen vid ett 

uppspelat videoförhör inte kan grunda sin bedömning av målsägandens trovärdighet och 
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dennes berättelses tillförlitlighet på sådana intryck som förhör direkt inför rätten 

förmedlar. Uppgifterna ska därför bedömas med särskild försiktighet.69  En annan 

omständighet som också medför att förhör med barn ska bedömas med försiktighet är 

just att det är ett barn som lämnat uppgifterna.70 NJA 2005 s. 712, i kombination med 

ovan nämnda faktorer, talar därför för att stödbevisning i mål om brott mot barn kan bli 

nödvändig för att fällande dom ska kunna meddelas. Det kan därför ifrågasättas om 

NJA 1993 s. 616, där barnförhör ensamt låg till grund för en fällande dom, fortfarande 

kan anses ge uttryck för gällande rätt.  

 

4.6 Reflektioner  

Som ovan beskrivits är kriterierna som HD har ställt upp för att kunna bedöma 

tillförlitligheten av parternas utsagor vagt utformade. Här vill jag lyfta frågan om det 

kan anses rättssäkert och förutsebart att dessa kriterier är det som avgör om en utsaga 

ska anses tillförlitlig eller inte. Enligt min mening är det problematiskt att det inte finns 

klara riktlinjer för hur kriterierna ska tolkas och konsekvensen riskerar att bli att 

utgången av målet beror på vilken domare som dömer. Det kan också enligt min mening 

ifrågasättas om det är möjligt att avgöra om en person talar sanning eller inte med ett 

fåtal kriterier. Med denna metod utgår HD ifrån att alla människor uttrycker sig på 

liknande sätt. Enligt min uppfattning krävs det därför en konkretisering av kriterierna 

för att rättssäkerheten ska tryggas. Detta visar på svårigheterna som uppstår när 

åklagarens huvudbevisning består av en målsägandeutsaga och det saknas vittnen och 

teknisk bevisning.  

I undersökningar där träffsäkerheten i att skilja en sann utsaga från en osann utsaga 

har testats, har det visat sig att träffsäkerheten ligger mellan 45 och 60 procent. Det är 

framförallt mycket erfarna poliser som har testats.71 Mot bakgrund av att ren chansning 

ger en träffsäkerhet på 50 procent får detta anses vara väldigt lågt. En slutsats som kan 

dras är därför att förmodade experter inte är bättre på att skilja en sanningsenlig utsaga 

från en lögnaktig utsaga och det finns inget som talar för att domare skulle vara bättre 

på detta än de erfarna poliser som har medverkat i ovan nämnda undersökningar.72 Det 

                                                 
69 Se NJA 1992 s. 532, NJA 1993 s. 68, NJA 1993 s. 616. 
70 Se Svea hovrätt, dom av den 11 november 2014 i mål nr B 74-14 och Nacka tingsrätt, dom av den 20 
oktober 2015 i mål nr B 4989-15. 
71 Hartwig, Interrogating to detect deception and truth: Effects of strategic use of evidence, s. 11 f.  
72 Mellqvist SvJT 2013. s. 761.  
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kan därför ifrågasättas hur rättssäker HD:s metod för värdering av utsagor egentligen är 

och en viktig fråga blir därför om en målsägandeutsaga ensam ska kunna ligga till grund 

för en fällande dom. Det som ändå talar för att domare är bäst lämpade för uppgiften, 

jämfört med poliser, åklagare och advokater, är att flera studier visar på att den som 

passivt lyssnar och ser ett förhör har större förutsättningar att kunna skilja mellan lögn 

och sanning.73  

Det skiljer inte speciellt mycket mellan HD:s metoder för värdering av utsagor 

lämnade av vuxna och värdering av utsagor lämnade av barn. Den största skillnaden 

består i att bevisvärderingen anpassas till det faktum att barn inte hörs personligen inför 

rätten. Det kan enligt mig ifrågasättas om det är tillförlitligt att använda samma kriterier 

för värdering av utsagor lämnade av vuxna som för värdering av utsagor lämnade av 

barn. Barn och vuxna skiljer sig åt på många punkter och inte minst i förhörssituationer 

med främmande personer. Dessutom är barn inte alltid medvetna om att det som de har 

utsatts för är olämpligt vilket kan påverka deras sätt att berätta om det. Det kan också 

vara svårt för ett barn att förstå vilka konsekvenser deras berättelser kan få. Detta gäller 

oavsett om de berättar om verkliga övergrepp som de har utsatts för eller om de berättar 

om påhittade övergrepp som inte har ägt rum. HD tycks inte heller, om målsäganden 

hörts personligen inför rätten, ta hänsyn till att berättelsen kan ha påverkats av 

målsägandens ålder och utveckling vid tiden för övergreppen. Mot bakgrund av detta 

kan det enligt min mening ifrågasättas, om HD:s metod för värdering av utsagor 

lämnade av barn, gör det möjligt att utföra en rättssäker bevisvärdering i mål om brott 

mot barn. 

För att kunna besvara frågan om domstolarnas metod för värdering av barnförhör, i 

kombination med hur den svenska processen ser ut i mål om brott mot barn, gör det 

möjligt att styrka ett åtal när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett barnförhör, 

kommer barnpsykologisk forskning behandlas i nästa avsnitt. De kriterier som HD 

använder vid bedömningen av en utsagas tillförlitlighet kommer att analyseras mot 

bakgrund av den barnpsykologiska synen på barn och tillförlitligheten av ett barnförhör.

                                                 
73 A.st.  



5 En barnpsykologisk aspekt 

5.1 Barns förutsättningar att berätta 

När ett barn lämnar en utsaga om misstänkt brott är det flera saker som kan påverka 

barnet i dess sätt att berätta. Eftersom barn inte är lika utvecklade, varken intellektuellt 

eller emotionellt, kan de uppfatta omgivningen och intryck på andra sätt än vuxna. Detta 

kan leda till att barn tolkar upplevelser annorlunda. Barn har inte samma uppfattning om 

tid och rum och deras verbala förmåga är långt ifrån färdigutvecklad. I vissa fall kan 

barn också ha svårt att förstå betydelsen av det de berättar. Detta gäller oavsett om det 

som barnet berättar är sant eller om barnet hittar på. En annan faktor som också kan 

påverka barns förutsättningar att berätta är att ett barn kan ha svårt att hävda sig inför 

olika myndighetspersoner.74 För att kunna analysera HD:s metod för värdering av 

utsagor lämnade av barn kommer därför nedan redogöras för olika faktorer som kan 

påverka barns minnesförmåga och deras sätt att berätta. 

 

5.2 Stress påverkan på barns minne 

Det kan vara problematiskt att få fram uppgifter om hur barns minne påverkas av 

stressfyllda och traumatiska upplevelser. Etiska skäl hindrar experimentellt 

iscensättande av traumatiska händelser för barn. Det är naturligtvis inte möjligt att 

utsätta barn för en händelse som framkallar mycket stress för barnet bara för att kunna 

forska om hur stress påverkar barns minne. Dessutom inträffar sådana händelser ofta 

utan förvaring vilket gör det svårt att efterlikna situationen i efterhand.75  

En amerikansk professor i psykologi, Peter Ornstein, genomförde en rad 

undersökningar på barn i åldrarna tre till sju år. Bland annat gjorde Ornstein en 

jämförelse mellan hur mycket barn som genomgått rutinmässiga läkarundersökningar 

mindes med hur mycket barn som genomgått en smärtsam och obehaglig 

röntgenundersökning mindes. Resultatet av denna studie blev att vid en intervju upptill 

12 veckor efter den rutinmässiga läkarundersökningen kunde sjuåringarna korrekt 

återge vad de varit med om samtidigt som treåringarna inte alls hade samma 

                                                 
74 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 332.  
75 Leander, Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 297. 
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minnesbilder av händelsen. Vid efterföljande förhör av barnen som genomgått den 

smärtsamma och obehagliga röntgenundersökningen var däremot resultatet ett annat. I 

det fallet mindes treåringarna i princip lika mycket som sjuåringarna.76   

Det finns även andra studier som kommit till resultatet att barn precis som vuxna har 

en konsekvent minnesbehållning i situationer som upplevs som stressande och som 

väcker mycket känslor. I en studie undersökte barnpsykiatern Lenore Terr hur barn som 

blivit kidnappade på väg till skolan mindes händelsen i efterhand. Terr fann att barnen 

fortfarande ett par år efter händelsen mindes mycket exakta detaljer som var centrala i 

händelseförloppet. Däremot misstog sig många av barnen angående detaljer som inte 

var lika centrala. Studien med dess resultat avsåg barn ner i tre till fyra års ålder.77  

Enligt dessa studier skulle slutsatsen kunna dras att stressande situationer och 

situationer som väcker mycket känslor för barnet påverkar deras minne i positiv riktning. 

Barn ända ner i tre till fyra års ålder tycks uppvisa en mycket konsekvent minnesbehåll-

ning i sådana situationer. Detta stämmer också överens med andra studier som 

genomförts om barns minnen av reella stressfyllda och traumatiska upplevelser. 

Majoriteten av sådana studier visar att barns minnen av situationer som frambringar 

stress och väcker mycket känslor är mer varaktiga över tid, mer detaljerade och mer 

intensiva jämfört med minnen av vardagliga händelser. Barns minnen från traumatiska 

händelser har också visat sig vara mindre påverkbara än barns minnen av vardagliga 

händelser.78   

Resultatet av dessa studier visar att det kan bli avgörande hur ett barn har uppfattat 

en händelse. Det kan tänkas att barn som vid tidig ålder blivit utsatt för övergrepp av en 

förövare de litar på inte upplever händelsen lika traumatisk som äldre barn. Små barn 

har inte samma förmåga att avgöra om vissa situationer är normala eller inte och det kan 

påverka hur barnet upplever situationen. Ett barn som inte upplever händelsen speciellt 

traumatisk kan därför ge en berättelse som inte är varaktig över tid, detaljfattig och 

mindre intensiv. Detta kan få stor betydelse vid bevisvärderingen.79  

Att starka känslor eller stress underlättar barns minnesbehållning betyder inte att 

barn i förhör har förmåga att berätta om dessa situationer. Stress kan nämligen också 

påverka barns förmåga att plocka fram åtkomligheten av situationer som upplevs som 
                                                 
76 Ornstein, P-A, Gordon, B-N, Baker-Ward, L-E & Merrit, K-A (1992), i: The child witness in context. 
Cognitive, social and legal perspectives, refererad i Christianson m fl, Avancerad förhörs- och 
intervjumetodik, s. 121  
77 Terr, Too scared to cry: Psychic trauma in childhood, s. 173.  
78 Leander, Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 297. 
79 Se avsnitt 4.2.1.1. 
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stressande och som väcker mycket känslor. 80 Den stress som ett barn förknippar med en 

förhörssituation med obehagliga ämnen och med för barnet helt främmande människor 

kan påverka barnets förmåga att plocka fram minnen. Även om barn minns en händelse 

så kan de känna en stor osäkerhet i att berätta om den i förhör. Hur barn påverkas av 

stress vid såväl inkodning som framplockning kan dessutom vara relaterat till tidigare 

erfarenheter av liknande situationer. 81 Detta visar hur viktigt det är att ett barnförhör 

inleds med samtal om neutrala ämnen där förhörsledaren etablerar kontakt med barnet 

och får barnet att känna sig trygg i förhörssituationen.82 Det är viktigt att förhörsledaren 

får barnet att känna att förhörsledaren är där för barnet och att förhörsledaren vill veta 

hur barnet har det. Ett barn som känner sig stressat av situationen kommer ha mycket 

svårare att öppna upp sig och berätta om en obehaglig händelse än ett barn som känner 

sig trygg med förhörsledaren och i förhörssituationen.83   

Ett problem med studier av ovan nämnda slag är att det vid sexuella övergrepp mot 

barn samt andra övergrepp mot barn kan finnas många fler faktorer att ta hänsyn till. 

Det är inte ovanligt att barns förutsättningar att berätta och barns förmåga att minnas 

påverkas av känslor som rädsla, skam, skuld och lojalitet.84 Vissa av dessa känslor kan 

visserligen uppstå i kidnappningsfallet men inte i samma utsträckning som vid 

övergrepp där barn ofta känner förövaren. I ovan nämnda situationer uteblir också 

övergreppsrelaterade faktorer som kan påverka barns förmåga att minnas och berätta.85   

 

5.3 Andra påverkansfaktorer  

5.3.1 Suggestibilitet 

Både interna och externa faktorer kan påverka barns förmåga till inkodning, lagring och 

återhämtning av information. Ett barn kan ha svårt att skilja mellan fantasi och 

verklighet och barn kan också införliva information från en annan person i den egna 

minnesbilden. Barn är mer påverkbara för suggestion än vuxna och yngre barn tycks 

                                                 
80 Christianson m fl, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, s. 121. 
81 Christianson, Montgomery, Handbok i rättspsykologi, s. 101. 
82 Se avsnitt 4.3.2. 
83 Bring m fl, Förhör, s. 214. 
84 Leander, Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 297. 
85 A.st. 
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vara mer påverkbara än äldre barn. Det är viktigt att tänka på detta i en förhörssituation 

och framförallt riskerna med att ställa ledande frågor.86  

Under förhör med barn har förhörsledaren en väldigt viktig roll. Forskning på 

området talar för att barn kan minnas och ge korrekta berättelser men rapporteringen är 

helt beroende av hur frågorna under förhöret ställs. Om frågorna ställs på ett felaktigt 

sätt är risken att själva förhöret och de frågor som ställs blir uppkomstbetingelser för 

barnets berättelse istället för att förhöret kan utreda vad barnet faktiskt har blivit utsatt 

för.87  

En aspekt som måste tas med i beräkningen vid bevisvärderingen av utsagor i 

barnförhör är i vilken utsträckning barnet har blivit utsatt för påverkan innan förhöret 

hålls. Det är inte ovanligt att ett barn som förhörs har blivit utsatt för påverkan under 

lång tid vilket leder till svåra avvägningar vid bevisvärderingen. Föräldrar, lärare, 

förskolelärare eller socialtjänstemän är några av de personer som riskerar att påverka ett 

barn innan ett förhör hålls. Risken för att ett barn ska påverkas beror bland annat på om 

personen har hög status eller om barnet har ett beroendeförhållande till personen. 

Risken för påverkan blir i så fall större.88 Det kan vara väldigt svårt att avgöra om ett 

barn har blivit utsatt för påverkan innan ett barnförhör hålls och risken för påverkan 

riskerar därför att alltid tas med i bedömningen vid bevisvärderingen.  

För att ett förhör ska kunna hållas utan risk för påverkan av barnets föräldrar är det 

av stor vikt att socialtjänsten inte sätter in insatser i familjen utan att rådgöra med 

åklagaren först. Om socialtjänsten redan har kontaktat familjen innan barnförhöret hålls 

kan risken vara stor för att föräldrarna pratar med barnet och påverkar barnets berättelse.  

 

5.3.1.1 Besöket av Sam Stone 

Stephen Ceci, en amerikansk professor i utvecklingspsykologi, har på senare år utfört 

flertalet studier som handlar om förskolebarn och suggestibilitet. Cecis studier har gjort 

betydande insatser för frågan om barns vittnesmål och är särskilt värda att 

uppmärksamma eftersom det är resultat från många och väl underbyggda empiriska 

studier.89 Ceci ser ett förhör med barn som en akt av två personer. Ceci är av 

uppfattningen att barns utsagor inte sällan tolkas endast utifrån barnets utvecklingsnivå 

                                                 
86A.a. s. 294.   
87 Cederström, Svensk vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 200. 
88 A.a. s. 201. 
89 Granhag, Vittnespsykologi, s. 118. 
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och kognitiva kompetens utan att uppmärksamma hur barnets utsaga har växt fram 

under förhöret. Det viktigaste är hur informationen tas fram, inte barnets personliga 

egenskaper.90  

I en av Cecis studier, som ofta återkommer i litteraturen (och som jag därför 

refererat), fick en man som kallades Sam Stone besöka en förskola med barn i tre till 

sex års ålder. Mannen besökte barnen i två minuter och hann under denna tid hälsa på 

barnen och gå runt i rummet en liten stund. Efter besöket intervjuades barnen vid fem 

olika tillfällen under en tio veckors lång period. Barnen delades in i fyra grupper som 

alla blev intervjuade på olika sätt. Barnen i den första gruppen fick fritt berätta om 

besöket av Sam Stone utan att några suggestiva frågor ställdes. Den andra gruppen fick 

en stereotyp bild av Sam Stone som klumpig och att han alltid har sönder saker berättad 

för sig i inledningen av intervjun och fick sedan berätta fritt. Den tredje gruppen blev 

utsatta för suggestiva frågor direkt och barnen i den fjärde gruppen fick först höra 

påståenden om den stereotypa Sam Stone och blev sedan utsatta för suggestiva frågor. 

Vid det femte intervjutillfället intervjuades barnen av en person de aldrig tidigare 

träffat.91  

Resultaten från de olika grupperna skilde sig markant. Barnen i den första och den 

andra gruppen som fritt fick berätta om besöket, några efter att ha fått höra saker som att 

Sam Stone är klumpig och alltid har sönder saker, kunde i stora delar återge 

händelseförloppet på ett riktigt sätt. Efter detta fick de frågan om Sam Stone hade gjort 

någonting med en bok eller en teddybjörn och då blev det mer varierande resultat 

mellan de båda grupperna. I grupp ett svarade tio procent av barnen ja på den frågan och 

i grupp två var det hela 42 procent som svarade att Sam Stone hade gjort någonting med 

en bok eller en teddybjörn. Av de äldre barnen i dessa grupper var det bara en person, 

från grupp två, som svarade att Sam Stone hade gjort något med en bok eller en 

teddybjörn.92  

I grupperna tre och fyra, som utsattes för suggestiva frågor, var det betydligt fler 

barn som ansåg Sam Stone skyldig till att ha haft sönder en bok eller smutsat ner en 

teddybjörn. Av barnen i grupp tre, som direkt fick suggestiva frågor av intervjuaren, 

svarade 52 procent av de yngre barnen ja på frågorna om Sam Stone hade rivit sönder 

                                                 
90 Ceci m fl, False-Memory Creation Children and Adults. Theory Research, and Implications, refererad i 
Cederström, Svensk vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 197 ff.  
91 Ceci, S-J, Cognitive and social factors in children’s testimony, 1993, refererad i Cederström, Svensk 
vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 202 f. 
92 A.st.  
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en bok och smutsat ner en teddybjörn. Av de äldre barnen var det 38 procent som 

svarade att en bok hade rivits sönder och att en teddybjörn hade smutsats ner vid 

besöket. I grupp fyra, där barnen först hade fått höra en stereotyp bild av Sam Stone 

som klumpig och att han alltid har sönder saker, svarade 72 procent av de yngre barnen 

att Sam Stone hade rivit sönder en bok, smutsat ner en teddybjörn eller gjort båda 

sakerna.93  

Studien med Sam Stone visar tydligt att barn påverkas av på vilket sätt en intervju 

genomförs. När barnen får berätta fritt kan de flesta, både de yngre och de äldre barnen, 

beskriva besöket av Sam Stone på ett riktigt sätt. Detta gäller oavsett om de först har fått 

en stereotyp bild av Sam Stone, som någon som är klumpig och förstör saker, berättad 

för sig eller inte. Många av de yngre barnen som har fått den stereotypiska bilden 

berättad för sig svarar däremot fel när suggestiva frågor börjar ställas om besöket. 

Av de barn som redan från början utsätts för suggestiva frågor är det många som 

svarar fel av både de äldre och de yngre barnen. Av de yngre barnen som först fick höra 

om Sam Stone som en klumpig person och sen fick suggestiva frågor lämnar 

majoriteten uppgifter om att Sam Stone skulle ha förstört en bok eller smutsat ner en 

teddybjörn.    

Studien visar också att yngre barn är mer påverkbara för suggestiva frågor än äldre 

barn men även äldre barn påverkas mycket av vilken frågestil som används under ett 

förhör. Däremot talar resultatet för att barn, oavsett ålder, inte är lika påverkbara för den 

stereotypiska bild som lämnas om Sam Stone i inledningen av förhöret. Det är först när 

barnen får suggestiva frågor som stämmer överens med den stereotypiska bilden som 

det blir fel. En annan intressant lärdom från denna studie är på vilket sätt barn avger 

sina berättelser. Många av barnen som berättade om att Sam Stone rev sönder en bok 

och smutsade ner en teddybjörn under sitt besök gjorde detta mycket detaljerat. 

Framförallt gäller det barnen i den fjärde gruppen.94 Detta blir väldigt intressant om det 

kopplas till HD:s metod för bevisvärdering av utsagor lämnade av barn. HD har i flera 

fall, vid värderingen av en målsägandeutsaga lämnad av ett barn, resonerat kring 

sanningshalten utifrån mängden detaljer men framförallt arten av detaljerna.95 Utifrån 

denna studie kan alltså slutsatsen dras att detaljkriteriet vid värdering av utsagor 

lämnade av barn, inte får vetenskapligt stöd.  

                                                 
93 A.st.  
94 A.st.  
95 Se avsnitt 4.2.1.1. 
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Besöket av Sam Stone kan inte ha antas upplevts som stressande eller traumatiskt för 

barnen på förskolan och detta skulle kunna påverka både deras minnesbilder av 

händelsen samt deras förmåga att berätta om händelsen i efterhand. Som tidigare nämnts 

finns det starkt stöd inom forskningen som visar att barn, precis som vuxna, har en 

konsekvent minnesbehållning från situationer som upplevs som stressande och som 

väcker mycket känslor.  

Efter att studien genomförts fick ca 1000 personer som arbetar med barn titta på 

videoinspelningar från det sista intervjutillfället. Efter att de sett videoinspelningarna 

fick de redogöra för vad i barnens berättelser som de uppfattade som sanningsenligt och 

vad de inte trodde hade inträffat. De allra flesta av dessa 1000 personer hade helt fel i 

sina bedömningar. Barn som ansågs mest trovärdiga, var de som gav mest felaktiga 

återgivanden av besöket.96 Detta är enligt mig väldigt intressant och talar för att domare 

inte är mindre lämpade att värdera utsagor lämnade av barn än personer som arbetar 

med barn och således har stor kunskap om barn. Det väcker också frågan om det går att 

utföra en rättssäker bevisvärdering när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett 

barnförhör. 

Enligt min mening finns det fog för att säga att Sam Stone-studion visar att barn, 

efter att ha fått suggestiva frågor, kan ge mycket detaljerade och tillförlitliga berättelser 

om saker de inte har upplevt. Att HD anser att en detaljerad målsägandeutsaga talar för 

utsagans tillförlitlighet ter sig därför vanskligt. Studien visar också att valet av förhörs-

stil kan bli avgörande för tillförlitligheten av barnets berättelse. HD:s kriterium att 

barnförhöret ska utföras på ett visst sätt finner därför stöd inom den barnpsykologiska 

forskningen. Vid bedömningen av tillförlitligheten av ett barnförhör får det därför anses 

rimligt att detta tas i beaktande. Frågan är däremot om barn är lika påverkbara för 

suggestion och ledande frågor när det rör händelser som upplevs som stressande och 

som väcker mycket känslor för barnet. Detta undersöktes i en annan studie som 

redogörs för nedan. 

 

5.3.1.2 Förhörsledaren och husvagnen 

I en studie kallad förhörsledaren och husvagnen fick barn i olika omgångar leka med en 

manlig förhörsledare i en husvagn under tio minuter. I husvagnen fick de byta om och 
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sätta på sig clownkläder, leka fingerkrok med den manliga förhörsledaren och 

tillsammans med denne bli fotograferad med polaroidkamera. Utanför husvagnen satt 

undersökningsledaren och barnens föräldrar och följde leken via videokamera. Två 

veckor efter händelsen intervjuades barnen. Vid de olika intervjuerna med barnen 

ställdes en mängd suggestiva frågor som antydde att fysiska eller sexuella övergrepp 

skulle ha skett mot barnen inne i husvagnen. Till exempel kunde barnen få frågor 

som ”kysste han dig?” eller ”han tog av dig kläderna, eller hur?”. Totalt ställdes 252 

frågor till sjuåringar och bland dessa var det endast en person som samtyckte till ett 

felaktig påstående. Under intervjuerna med fyraåringar besvarades 95 procent av 

frågorna som antydde övergrepp korrekt och det var således endast fem procent som 

samtyckte till de falska påståendena.97 Resultatet av denna studie talar för att barn som 

berättar om övergrepp mot dem själva är mindre påverkbara för suggestion och ledande 

frågor än barn som berättar om neutrala händelser. I dessa fall tycks varken yngre eller 

äldre barn vara speciellt påverkbara för suggestiva frågor.  

 

5.3.2 Schematiska minnen 

En annan faktor som kan påverka barns minnesförmåga och deras möjlighet att återge 

en händelse korrekt är det schematiska minnet. För barn som utsätts för upprepade 

övergrepp av likartad karaktär ökar risken för att bilda schematiska minnen för det 

typiska övergreppet. Ett schematiskt minne innehåller det generella händelseförloppet 

och detaljer som brukar finnas med vid de flesta övergreppen. Barn som ska berätta om 

upprepade övergrepp med likartade händelseförlopp tenderar därför att ge generella och 

detaljfattiga berättelser. En annan risk vid återgivande av en upprepad händelse är att 

berättelsen innehåller detaljer som brukar finnas med vid det typiska övergreppet men 

som inte förekom i det specifika fallet. Detta kan få betydelse för den rättsliga 

prövningen.98  

Schematiska minnen kan till exempel bildas när flera övergrepp sker vid samma 

tillfälle, på samma plats, av samma förövare och när övergreppen består av liknande 

handlingar. Faktorer som kan påverka risken för schematiska minnen vid återgivande av 

upprepade övergrepp är barnets ålder och hur lång tid som har gått sedan övergreppen 

skedde. Vid återgivande av händelser som inträffade för lång tid sedan kan barnet ha 
                                                 
97 Rudy, L & Goodman, G-S (1991), Effects of participation on children’s reports. Implications for 
children’s testimony, refererad i Christianson m fl, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, s. 122. 
98 Leander, Christianson, Handbok i rättspsykologi, s. 294.  
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svårt att minnas specifika tillfällen och det kan vara svårt att binda detaljer till rätt 

tillfällen. Yngre barn tycks vara mer påverkbara än vad äldre barn är.99 Det är bland 

annat dessa situationer som Nyström syftar på i sin skiljaktiga mening i NJA 1991 s. 

83.100 Barn som utsätts för upprepade övergrepp av likartad karaktär förlitar sig ofta på 

det schematiska minnet och deras berättelser riskerar därför att bli generella och 

detaljfattiga vilket enligt HD minskar tillförlitligheten av barnets utsaga. Enligt min 

mening stödjer forskningen om det schematiska minnet uppfattningen att hänsyn bör tas 

till de faktorer som Nyström pekar på. Som tidigare nämnts får beviskravet inte sänkas 

men om ingen hänsyn tas till ovan nämnda faktorer som påverkar det schematiska 

minnet när barn ska berätta om upprepade övergrepp av likartad karaktär kommer 

sådana typer av övergrepp väldigt sällan kunna lagföras.  

Forskningen om barns förmåga att förlita sig på det schematiska minnet, i de fall 

barnet har blivit utsatt för flera övergrepp, visar också att en berättelse som innehåller 

vissa felaktigheter inte i alla delar behöver vara felaktig. En förklaring kan vara att 

omständigheterna brukar finnas med vid det typiska övergreppet och det kan därför vara 

svårt för barnet att komma ihåg att det inte förekom detaljer av sådan art i det specifika 

fallet. Mot bakgrund av detta skulle alltså HD:s beaktande av smittoeffekten kunna 

ifrågasättas. Som tidigare nämnts finns det dock begränsat med stöd för att HD 

använder smittoeffekten som ett kriterium vid bevisvärdering av utsagor.101 

 

5.4 Berättelsens påverkan av antal förhör 

Enligt 17 § FUK får förhör med en målsägande som är under 18 år inte hållas fler 

gånger än vad som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets bästa. 

För att kunna ta ställning till hur många förhör som behöver hållas med ett barn måste 

en bedömning av barnets bästa göras i varje enskilt fall.102   

I Sverige har det länge funnits en strävan att endast hålla ett förhör med barn som 

utsatts för brott.103 Äldre versioner av 17 § FUK har stadgat att endast ett förhör bör 

hållas om det inte, framförallt med hänsyn till barnet, är lämpligare att hålla flera 

                                                 
99 A.st.  
100 Se avsnitt 4.4. 
101 Se avsnitt 4.2.2.3. 
102 SOU 2000:42 s. 73. 
103 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 274 (2006). 
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förhör.104 Idag råder det delade meningar om hur många förhör som bör hållas och det 

finns fortfarande personer som anser att barnets bästa sällan motiverar mer än ett 

förhör.105 

Speciellt traumatiska minnen är svåråtkomliga vilket gör att det kan ta tid för 

minnesprocessen och det kan vara svårt för ett barn att redan vid ett första förhör berätta 

om svåra upplevelser. Det som barnet har blivit utsatt för kan vara skuldbelagt och svårt 

att berätta och i vissa fall kan barnet förstå att berättelsen kan få stora konsekvenser för 

barnets familj.106 Barn kan dessutom försöka förtränga vad som har hänt för att skydda 

sig mot psykisk smärta. Fenomenet hypermnesi innebär att en person minns mer och 

mer för varje utfrågningstillfäll och en brottsutredning skulle därför kunna vinna ny 

kunskap för varje förhör som hålls med barnet. Å andra sidan riskerar ett barn att lämna 

felaktig information vid varje nytt förhörstillfälle.107    

Utifrån ett barnpsykiatriskt perspektiv är det av avgörande betydelse att ett barn som 

har blivit utsatt för övergrepp får berätta om sina traumatiska upplevelser. Detta blir ett 

första steg i barnets läkningsprocess. Det är dessutom viktigt att barnet får bli trodd i sin 

berättelse. För att barnet ska få en hälsosam psykisk utveckling räcker det inte med att 

barnets närmaste nätverk i form av familj, släkt och vänner förstår barnet utan det är 

också viktigt att barnet får blir trodd i det juridiska systemet.108 Detta är en faktor som 

måste tas med i bedömningen av vad som är barnets bästa. Den omständigheten i 

kombination med ovan nämnda faktorer gör att det enligt min mening oftast är 

motiverat att hålla mer än ett förhör med barn som blivit utsatta för brott.  

Från åklagarhåll anses det oftast vara motiverat att hålla mer än ett förhör med ett 

barn som utsatts för brott. Det är dock viktigt att en avvägning görs i varje enskilt fall 

där fördelarna med flera förhör ställs mot barnets bästa.109 Ett problem som uppstår när 

flera förhör hålls med barn är risken för påverkan hemifrån. Många gånger är det 

barnets vårdnadshavare som är misstänkt och risken är i de fallen stor att barnet i ett 

andra förhör tar tillbaka sina uppgifter om övergrepp. I dessa fall måste risken för 

påverkan vägas mot barnets bästa. Det är då inte säkert att barnets bästa motiverar att 

                                                 
104 Dagens lydelse av 17 § FUK trädde i kraft 1 november 2001. 
105 SOU 2000:42 s. 72. 
106 A.bet. s. 73. 
107 Källglömska, som är en minnesförvrängning, riskerar uppträda vid upprepad utfrågning av ett barn och 
barnet glömmer då bort att den upprepade frågan är källan till informationen, se SOU 2000:42 s. 73.  
108 Cederborg, Sexuella övergrepp mot barn. Analys av polisförhör med barn som misstänks varit utsatta 
för sexuella övergrepp samt genomgång av deras domstolsprotokoll. En beskrivning av och en delrapport 
från ett projekt, s. 4 f.  
109 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn – Handbok, s. 26 ff. 
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hålla flera förhör med barnet. Vid en sådan avvägning kan utredningens art få en 

avgörande betydelse. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i den bästa av världar många gånger är 

motiverat att hålla mer än ett förhör med barn som utsätts för brott. Barn kan ha svårt att 

berätta om svåra situationer i ett första förhör och flera förhör kan också leda till att 

barnet minns händelsen mer och mer. Med tanke på hur verkligheten ser ut med risken 

för påverkan hemifrån är det dock inte alltid förenat med barnets bästa att hålla flera 

förhör med barnet. Ett andra förhör kan då riskera att leda till att bevisningen blir sämre 

på grund av att barnet tar tillbaka sina uppgifter från det första förhöret. Oavsett hur 

många förhör som hålls så får aldrig fler förhör hållas än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till utredningens art och barnets bästa. 

 

5.5 Sammanfattning 

Som ovan visats är det flera faktorer som påverkar ett barns sätt att berätta. Barn tycks 

ha en god minnesbehållning i situationer som upplevs som stressande och traumatiska 

men deras förmåga att berätta såväl som deras inkodningsförmåga kan göra att det är 

svårt att plocka fram informationen i en förhörssituation. Vissa faktorer i förhörsmeto-

den kan också få avgörande betydelse för barnets berättelse. Ett barn som inte känner 

sig trygg i förhörssituationen kommer ha mycket svårare att öppna sig och berätta om 

en känsloladdad händelse. 

Flera av de kriterier som HD använder vid sin bevisvärdering av utsagor får inte 

vetenskapligt stöd av den barnpsykologiska forskningen. Barn som utsätts för flera 

övergrepp tenderar att lämna generella och detaljfattiga berättelser. De kan även ha 

svårt att knyta vissa detaljer till ett specifikt tillfälle vilket också gör att de ibland 

lämnar felaktiga uppgifter när de berättar om ett specifikt tillfälle. Den barnpsykolo-

giska forskningen visar även att barn som inte blivit utsatta för övergrepp inte påverkas 

i nämnvärd mån av suggestiva frågor om att övergrepp skulle ha ägt rum. Den 

barnpsykologiska forskningen talar också för att barns berättelser kan vara väldigt 

detaljerade även om de berättar om saker som de inte har upplevt. 

Mot bakgrund av det ovan sagda är jag av uppfattningen att HD:s bevisvärdering av 

utsagor lämnade av barn i större utsträckning måste anpassas till det faktum att 

målsäganden är ett barn. Som tidigare nämnts utgår HD i grunden från samma metod, 

och använder samma kriterier, vid värdering av utsagor lämnade av barn som vid 
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värdering av utsagor lämnade av vuxna. Domstolens bristande kunskap om barn riskerar 

därför i förlängningen att leda till att övergrepp mot barn sällan lagförs. Användandet av 

HD:s metod riskerar också att leda till att oskyldiga personer döms till ansvar. 

I följande avsnitt kommer behovet av sakkunniga diskuteras och på vilket sätt 

psykologer skulle kunna bidra till att HD:s metod för bevisvärdering av utsagor blir mer 

rättssäker.



6 Domstolarnas behov av psykologisk kunskap 

6.1 Bakgrund 

Under en domstolsprocess finns det möjlighet att anlita en sakkunnig som med sin 

särskilda kunskap på området kan hjälpa domstolen med kunskap som den inte besitter. 

Sakkunniga används för att tillföra erfarenhetssatser och för att yttra sig om bevisvärdet 

av viss bevisning med hjälp av sin sakkunskap.110 Allmänna regler om användande av 

sakkunniga i rättsprocessen återfinns i 40 kap. RB. Enligt 40 kap. 1 § RB ska en 

sakkunnig anlitas i de fall det krävs särskild fackkunskap för att göra en bedömning av 

frågan som är uppe till prövning.  

Vid förhör med barn bör, enligt 19 § FUK, någon som äger särskild sakkunskap i 

barn- eller förhörspsykologi, om det anses vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och 

utveckling samt brottets beskaffenhet, biträda vid förhöret eller yttra sig angående 

värdet av barnets utsaga om barnets utsaga är av avgörande betydelse för utredningen. 

Eftersom det ofta saknas vittnen och teknisk bevisning i mål om brott mot barn borde 

det enligt min mening därför i många fall, med hänsyn till 19 § FUK, finnas anledning 

att anlita en person som besitter särskilda kunskaper i psykologi, åtminstone i mål med 

yngre barn. Det finns också exempel i praxis där domstolen konstaterar att 

målsägandens uppgifter bör bedömas med särskild försiktighet då sådan kunskap inte 

har använts.111 Detta visar på vikten av att anlita psykologer i mål om brott mot barn där 

målsägandens utsaga är av avgörande betydelse för utgången i målet.112 

 

Här är NJA 1992 s. 446 av intresse där behovet av sakkunniga psykologer 

diskuteras. HD konstaterar att en domstol inte okritiskt kan utgå från yttranden 

gjorda av anlitade psykologer. Domstolen måste alltid göra en självständig 

bedömning av målsägandens trovärdighet som grundar sig på utredningen i dess 

helhet. Vid anlitande av psykologisk expertis bör domstolen utgå från att det inte är 

fråga om tillämpning av någon exakt vetenskap. HD konstaterar också att det alltid 

finns risk för att den psykologiska expertisen, medvetet eller omedvetet, 

identifierar sig med en av parterna vilket kan påverka dennes bedömning. HD är 

                                                 
110 Edelstam SvJT 1990 s. 517. 
111 Se Svea hovrätt, dom av den 11 november 2014 i mål nr B 74-14. 
112 Trots detta är det ovanligt att någon form av psykologisk utredning kommer till stånd i mål om brott 
mot barn. 
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dock av uppfattningen att psykologiska experter i vissa fall bör kunna utgöra en 

värdefull hjälp för domstolarna, framförallt i fråga om sexuella övergrepp, vid 

deras bedömning av målsägandens trovärdighet. Till exempel torde psykologiska 

experter kunna bidra med värdefull bakgrundsinformation och uppmärksamma 

rätten på eventuella felkällor. Anlitande av psykologisk expertis bör dock endast 

ske efter en noggrann prövning av om det föreligger behov av ett sådant 

förordnande. HD ger uttryck för att ett sådant behov sällan torde finnas i de fall 

trovärdigheten ska bedömas av en person som hörs personligen inför rätten. I de 

fall en sakkunnig ändå ska förordnas slår HD fast att denna uppgift bör falla på 

rätten och inte någon av parterna. Anledningen till detta är att minska risken för 

partiskhet. HD ger uttryck för att det i de flesta fall bör vara tillräckligt med 

förordnande av en sakkunnig men när det är ett barns trovärdighet som ska 

bedömas kan det, utöver vittnespsykologisk expertis, vara nödvändigt att anlita en 

barnpsykolog med klinisk erfarenhet.   

 

Genom NJA 1992 s. 446 slår HD fast att det i mål där ett barns trovärdighet är föremål 

för bedömning kan vara nödvändigt med någon form av psykologisk utredning. Trots 

detta ledde avgörandet till att psykologer i form av sakkunniga mer eller mindre 

försvann helt från domstolarna. Enligt Diesen ledde den negativa erfarenheten i 

kombination med att utlåtandena från den psykologiska expertisen inte tycktes bygga på 

annat än vanligt sunt förnuft till att juristerna ansåg sig klara av uppgiften lika bra utan 

den psykologiska expertisen.113 En annan orsak till att allt färre psykologer anlitades 

kan tänkas bero på att HD:s restriktiva inställning till att anlita psykologer i andra mål 

fick påverkan även i mål om brott mot barn.  

 

6.2 Psykologer som sakkunniga 

Det finns flera olika tillämpningsområden för psykologer inom rättsväsendet. När en 

målsägandeutsaga ska granskas är det framförallt värdefull bakgrundsinformation och 

eventuella felkällor som den psykologiska expertisen kan bidra med. Domstolen 

behöver utvecklingspsykologisk kunskap om hur barn fungerar. Som nämnts i avsnitt 5 

kan ett barns berättelse påverkas av flertalet faktorer. Som exempel kan nämnas att ett 

barn som blivit utsatt för övergrepp kan känna skam eller ha en vilja att vara lojal med 

förövaren. En psykolog kan därför uppmärksamma rätten på felkällor av detta slag som 
                                                 
113 Diesen JT 2011/12 s. 690. 
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gör att domaren kan utföra en mer rättssäker bevisvärdering. När det är ett barns 

berättelse som ska granskas kan den psykologiska expertisen också komma med 

alternativa förklaringar till åklagarens gärningspåstående och hjälpa domstolen att ta 

fram alternativa hypoteser till uppkomstbetingelser bakom ifrågasatta uppgifter i barnets 

berättelse. Eftersom barnet oftast inte får möjlighet att själv reparera sin berättelse 

genom motförhör kan den psykologiska expertisens alternativa hypoteser till 

uppkomstbetingelserna bakom de ifrågasatta uppgifterna många gånger väga upp denna 

brist som ett videoförhör medför.  

Vid anlitandet av psykologisk expertis är det av stor vikt att noga avväga vilken typ 

av psykologisk kunskap som domstolen behöver. Som ovan nämnts har HD gett uttryck 

för att det i mål om brott mot barn, där ett barns utsaga ska granskas, kan finnas behov 

av både en vittnespsykolog och en barnpsykolog med klinisk erfarenhet. Dessa är båda 

psykologer i botten men använder sig av olika metoder grundade på olika utbildningar.  

 

6.2.1 Vittnespsykologer 

Vittnespsykologer hjälper domstolen att göra en bedömning av en utsagas tillförlitlighet. 

Vid tillämpningen av vittnespsykologi görs en systematisk och psykologisk analys av 

uppkomstbetingelserna för de föreliggande utsagorna, uppgifterna och de särskilda 

förhållandena i det enskilda fallet.114 En utgångspunkt för vittnespsykologer är att det är 

tillförlitligheten av utsagorna som ska bedömas och inte en persons generella 

trovärdighet.115  

Vittnespsykologer har som regel en vittnespsykologisk utbildning med psykologisk 

eller pedagogisk grundkompetens.116 Enligt det vittnespsykologiska synsättet är det med 

hjälp av den vittnespsykologiska arbetsmetoden möjligt att skilja barns utsagor som 

grundar sig i verkliga upplevelser från barns utsagor som har andra grunder så som 

påverkan från andra, missförstånd, förhörseffekter och fantasier. Barn tycks sällan fanti-

sera om övergrepp på eget initiativ men under 1980- och 90-talen uppmärksammades 

olika brister under ett förhör med barn som en av de vanligaste felkällorna till ett barns 

utsaga. Det upptäcktes att barn som till exempel pratar med anhöriga, polis eller 

barnpsykiatrisk personal kan påverkas så att osanna påståenden om övergrepp växer 

fram. Barnets berättelse beror då på de vuxnas föreställningar om att barnet har blivit 
                                                 
114 Holgerson Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter 30/11 1995. 
115 Granhag, Vittnespsykologi, s. 14. 
116 Wiklund, Svensk vittnespsykologi - Utsagepsykologi i teori och praktik, s. 162 f. 
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utsatt för övergrepp. Dessa samtal kan ge upphov till sekundära minnesbilder och barnet 

kan i ett senare skede tro att det är deras egen minnesbild av ett verkligt händelseför-

lopp.117  

 

6.2.2 Barnpsykologer och barnpsykiatrer 

Utöver vittnespsykologer kan både barnpsykologer och barnpsykiatrer anlitas som 

psykologisk expertis i domstolsprocessen. Barnpsykologer är utbildade utvecklings-

psykologer med klinisk erfarenhet av barn. I en domstolsprocess kan barnpsykologer 

hjälpa domstolen med en bedömning av barnets mognadsnivå och psykiska status i 

allmänhet. Detta görs utifrån psykologiska test, kliniska observationer och samtal med 

barnet. En barnpsykolog kan också bidra med kunskap om hur barn fungerar i olika 

situationer, som till exempel i en förhörssituation, som domstolen normalt inte 

besitter.118 En barnpsykolog kan analysera barnets beteende utifrån utvecklingspsykolo-

giska faktorer och således förklara barnets beteende mot bakgrund av detta.  

En barnpsykiater har en läkarutbildning i grunden med inriktning på barnpsykiatri. 

Barnpsykiatrer har således kunskap om barn men eftersom de är läkare har de mer 

kunskap om barns psykiska sjukdomar än allmän kunskap om barns beteende. En 

barnpsykiater kan göra en bedömning av ett barns psykiska status utifrån samtal med 

barnet och observationer. Både en barnpsykolog och en barnpsykiater kan bidra med 

värdefull information i en domstolsprocess men till skillnad från informationen från 

vittnespsykologen får denna information indirekt betydelse för domstolens bedömning 

av skuldfrågan.119 

Med hänsyn till vad som anförts ovan tycks barnpsykologer kunna bidra med mer i 

en domstolsprocess där ett barns berättelse är föremål för bedömning än barnpsykiatrer 

och vittnespsykologer. Både barnpsykologer och barnpsykiatrer kan göra en bedömning 

av barns psykiska status men barnpsykologer kan utöver detta bidra med information 

om det enskilda barnets mognadsnivå och utveckling. Barnpsykologer kan, till skillnad 

från barnpsykiatrer och vittnespsykologer, bidra med utvecklingspsykologisk kunskap 

och vet hur barn fungerar och vad som är viktigt för barn. En barnpsykolog kan således 

bidra med information om barnets psykologiska utveckling och därigenom uppmärk-

samma rätten på olika felkällor. Det borde enligt min mening därför oftast vara att 
                                                 
117 A.a. s. 147 f. 
118 A.a. s. 162. 
119 A.a. s. 163. 
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föredra att anlita barnpsykologer med klinisk erfarenhet framför barnpsykiatrer och 

vittnespsykologer i mål om brott mot barn.  

 

6.3 Sakkunniguppdraget  

Enligt 35 kap. 1 § 1 st. RB ska rätten efter samvetsgrann prövning av allt som 

förekommit i målet avgöra vad som i målet är bevisat. Bevisvärderingen ska utföras av 

rätten och domstolen kan inte avhända sig uppgiften. Genom ett sakkunnigförordnande 

får inte domstolen lägga bevisvärderingen på den sakkunnige. Det blir därför av stor 

vikt hur ett förordnande av en sakkunnig psykolog formuleras.  

Som ovan nämnts ger HD uttryck för att psykologisk expertis i mål om brott mot 

barn kan bidra med värdefull bakgrundsinformation och uppmärksamma rätten på 

eventuella felkällor. Den psykologiska expertisen kan också användas för att hjälpa 

rätten med alternativa hypoteser till uppkomstbetingelserna bakom ifrågasatta uppgifter. 

En psykolog kan uttala sig om alternativa förklaringar till åklagarens gärningspåstående 

som rätten söker svar på och på så sätt reparera vissa av bristerna som ett videoförhör 

medför. Gregow är av uppfattningen att förordnanden som formuleras så att den 

psykologiska expertisen ska yttra sig om tänkbara uppkomstbetingelser för en 

målsägandes berättelse innebär att domstolen ger psykologen i uppgift att bedöma 

bevisvärdet av målsägandens utsaga. Om förordnandet dessutom ger uttryck för att 

psykologen ska uttala sig huruvida målsägandens berättelse är tillförlitlig eller inte blir 

detta extra påtagligt. Detta talar enligt Gregow för att skäl i allmänhet saknas för att 

domstolen ska anlita psykologisk expertis som sakkunnig. Enligt min mening kan det 

ifrågasättas om ett förordnande av psykologisk expertis automatiskt innebär att 

domstolen avhänder sig uppgiften om att värdera bevisningen i målet. Att en psykolog 

bidrar med värdefull bakgrundsinformation, uppmärksammar rätten på eventuella 

felkällor eller uttalar sig om alternativa förklaringar till åklagarens gärningspåstående 

behöver enligt mig inte betyda att psykologen utför bevisvärderingen i målet. För att 

anlitande av psykologer inte ska strida mot 35 kap. 1 § 1 st. RB måste förordnandena 

formuleras på ett sätt som gör att psykologerna inte ska ta ställning i skuldfrågan. 

 Gregow ger uttryck för att det undantagsvis kan finnas skäl för domstolen att anlita 

psykologisk expertis. Detta kan vara berättigat om det finns anledning att utreda om 

målsägandens berättelse grundar sig i särskilda förhållanden som inte framkommer vid 
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huvudförhandlingen och som inte kan utredas vid förhandling inför domstol.120 Det 

finns här anledning att lyfta fram frågan om detta inte alltid är fallet i mål om brott mot 

barn. Eftersom barn sällan hörs personligen inför rätten saknas möjlighet att vid 

förhandling inför domstol utreda om det finns några särskilda förhållanden som barnets 

berättelse grundar sig i. Gregow ger också uttryck för att det i de flesta fall när 

målsäganden är ett barn som inte hörs personligen inför rätten kan vara lämpligt att 

anlita en barnpsykolog eller en barnpsykiater som får uttala sig inför domstolen.121  

För att undvika att bevisvärderingen läggs på den sakkunnige psykologen är det av 

stor vikt att ett sakkunnigförordnande formuleras på ett sätt som tydligt beskriver vad 

den sakkunnige ska bistå rätten med. Som ovan framförts är det framförallt värdefull 

bakgrundsinformation, eventuella felkällor med de lämnade uppgifterna samt alternativa 

hypoteser till uppkomstbetingelserna bakom ifrågasatta uppgifter som den psykologiska 

expertisen kan bidra med. Trots detta tycks i praktiken många sakkunniguppdrag 

formuleras i generella termer om att den sakkunnige ska hjälpa domstolen att bedöma 

barnets allmänna trovärdighet och eller barnets berättelses tillförlitlighet. 122  Detta 

riskerar att leda till att den psykologiska expertisen i praktiken blir den som utför 

bevisvärderingen i målet vilket strider mot 35 kap. 1 § 1 st. RB.  

Av betydelse för frågan om vem som utför den faktiska bevisvärderingen blir också 

hur yttrandet till domstolen är utformat. För att uppfylla 35 kap. 1 § 1 st. RB måste 

domstolen förhålla sig självständig till psykologens yttrande beträffande målsägandens 

trovärdighet eller dennes berättelses tillförlitlighet. För att domstolen ska kunna göra en 

självständig bedömning i bevisvärderingsfrågan är det av stor vikt att underlaget för 

slutsatserna i psykologens yttrande är väl dokumenterade så att domstolen själv kan 

bilda sig en uppfattning om hållbarheten av slutsatserna.123 Detta tycks dock inte alltid 

vara fallet.  

Enligt Sutorius är ett vanligt förekommande fenomen att den sakkunnige 

psykologen bidrar med viktig information men brister i sin hypotesprövning eller för 

slutsatsresonemang som saknar grund. Det finns flera exempel på omfattande 

utredningar med en metodologisk yttre struktur men där innehållet blir svåranvänt på 

grund av bristande analys, konkretion och vetenskaplig hållning. Många gånger 

uppvisar också den psykologiska expertisens bedömningsresonemang stora brister vad 
                                                 
120 Gregow SvJT1996 s. 513. 
121 A.a. s. 514. 
122 Sutorius JT 1999/2000 s. 117. 
123 Wiklund SvJT 1992 s. 794. 
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gäller kunskap om barn och sexuella övergrepp. Istället för att grunda sina slutsatser på 

barnkunskap och kunskap om sexuella övergrepp baseras dessa på egna antaganden och 

fördomar utifrån vuxenlogik.124 Detta visar enligt min mening vikten av att noga 

överväga vilken typ av psykolog som ska anlitas som sakkunnig. I mål om brott mot 

barn där ett barns berättelse ska värderas är det framförallt kunskap om barns utveckling 

och kunskap om barns beteende som domstolen inte besitter. Barnet kan känna skam för 

att ha blivit utsatt för övergrepp eller ha en vilja att vara lojal med gärningsmannen. 

Denna kunskap kan i allmänhet inte vittnespsykologer eller barnpsykiatrer bidra med.  

En vittnespsykolog kan säkerligen många gånger hjälpa domstolen att bestämma 

tillförlitligheten av en utsaga men inte särskilt med inriktning på barn. När HD i NJA 

1992 s. 446 konstaterar att det kan bli nödvändigt att anlita både en vittnespsykolog och 

en barnpsykolog med klinisk erfarenhet i fall där ett barns utsaga ska bedömas får det 

antas att vittnespsykologen ska hjälpa domstolen med tillförlitligheten av utsagan 

medan barnpsykologen ska bidra med den särskilda kunskapen om varför barn gör som 

de gör. En barnpsykolog skulle alltså få anpassa den vittnespsykologiska bedömningen 

till barn. Enligt min mening kan det ifrågasättas vad vittnespsykologen då verkligen 

bidrar med. En barnpsykiater har som tidigare nämnts kunskap om barn men mer utifrån 

barns psykiska sjukdomar än barns beteende i allmänhet.  

 

Här blir JustR Vängbys skiljaktiga mening i NJA 1993 s. 616 av intresse. En man 

stod åtalad för bland annat grov våldtäkt och sexuellt umgänge med barn mot en 

tioårig flicka. Åklagarens huvudsakliga bevisning utgjordes av flickans egna 

uppgifter. Vängby delade inte HD:s uppfattning att det var ställt utom rimligt tvivel 

att mannen handlat på det sätt som åklagaren gjort gällande i de två åtalspunkterna. 

Enligt flickan skulle mannen, som var nära vän till flickans familj, ha kladdat på 

henne och kysst henne med sin tunga vid mellan 40 och 50 tillfällen. Under 

utredningen berättade flickans föräldrar att flickan under de tre senaste åren varit så 

deprimerad och okoncentrerad att hennes lärare reagerat och pratat med föräldrarna. 

Föräldrarna vittnade om att flickan påtagligt förändrats och blivit glad och frimodig 

efter att hon första gången berättat om övergreppen för sin mamma. Vängby 

konstaterar att uppgifterna från flickans föräldrar måste behandlas med stor 

försiktighet och att övriga iakttagelser, eller kompetensen hos de personer som har 

gjort dessa iakttagelser, inte har blivit styrkta i målet. Uppgifterna förstärker därför 

inte i nämnvärd mån åklagarens påståenden. Under häktningsförhandlingen mot 
                                                 
124 Sutorius JT 1999/2000 s. 123 f.  
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mannen begärde försvararen att någon form av psykologisk utredning skulle 

komma till stånd. Åklagaren, som fann sådan utredning obehövlig, avböjde 

försvararens begäran. Vängby konstaterar att det inte kan antas att en 

vittnespsykologisk utredning i nämnvärd mån skulle ha bidragit till att kasta ljus 

över flickans uppgifter. Däremot är Vängby av uppfattningen att ett yttrande från 

en barnpsykolog eller en barnpsykiater hade kunnat få avgörande betydelse för 

utgången av målet. Bevisning av sådant slag skulle dels ha kunnat belysa värdet av 

flickans uppgifter, dels lämnat upplysningar om huruvida hennes psykiska mående 

kunde sättas i samband med de påstådda gärningarna. Den psykologiska 

utredningen skulle därför  i avgörande mån ha kunnat förstärka eller förringa 

tilltron till flickans uppgifter.  

 

Eftersom HD, i NJA 1993 s. 616, valde att lägga flickans uppgifter till grund för en 

fällande dom är det svårt att dra någon slutsats om vikten av att en psykolog förordnas i 

mål om brott mot barn. Den slutsats som däremot kan dras är vilken typ av psykolog 

som bör förordnas. Som JustR Vängby konstaterar skulle en vittnespsykologisk 

utredning inte kunna antas bidra i nämnvärd mån till att kasta ljus över flickans 

uppgifter. Däremot skulle, enligt Vängbys mening, en barnpsykologisk eller en 

barnpsykiatrisk utredning kunna bli avgörande för utgången i målet genom att dels kasta 

ljus över flickans uppgifter, dels lämna upplysningar om huruvida hennes psykiska 

mående kunde kopplas till de påstådda övergreppen. Detta hade kunnat bidra till att 

tilltron till flickans uppgifter antingen förstärktes eller förringades. Eftersom att flickan i 

NJA 1993 s. 616 mådde väldigt psykiskt dåligt under flera års tid delar jag Vängbys 

uppfattning att även en barnpsykiatrisk utredning hade kunnat få avgörande betydelse 

för bedömningen av tillförlitligheten av flickans uppgifter. Överlag torde det dock enligt 

min mening, mot bakgrund av ovanförda resonemang, oftare finnas anledning att anlita 

en barnpsykolog med klinisk erfarenhet än en barnpsykiater vid bedömningen av 

tillförlitligheten av ett barns berättelse.  

Utöver att vittnespsykologen inte hade kunnat kasta ljus över flickans uppgifter eller 

lämna upplysningar om huruvida hennes psykiska mående kunde sättas i samband med 

de påstådda övergreppen skulle ett anlitande av en vittnespsykolog enligt min mening 

kunna strida mot 35 kap. 1 § 1 st. RB. Som tidigare nämnts anlitas vittnespsykologer för 

att hjälpa rätten att bedöma en utsagas tillförlitlighet. I de fall slutsatserna i 

psykologernas yttranden inte är väl dokumenterade finns en risk för att domstolen 
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använder psykologens resonemang utan att egentligen förstå varför. Det kan då 

ifrågasättas vem som i praktiken utför den faktiska bevisvärderingen.125  

Som tidigare konstaterats kan det ifrågasättas om NJA 1993 s. 616 fortfarande kan 

anses ge uttryck för gällande rätt.126 NJA 2005 s. 712, där HD diskuterar behovet av 

stödbevisning, i kombination med de brister som ett videoförhör medför skulle kunna 

tala för att behovet av att, i mål om brott mot barn, anlita en barnpsykolog med klinisk 

erfarenhet idag är större än vid tiden för avgörandet i NJA 1993 s. 616. En 

målsägandeutsaga som förebringas i rätten genom ett uppspelat videoförhör anses ha ett 

lägre bevisvärde än en målsägandeutsaga som avges personligen inför rätten. Det kan 

därför ifrågasättas om HD:s metod för bevisvärdering av barnförhör, i kombination med 

hur den svenska processen ser ut i mål om brott mot barn, gör det möjligt att styrka ett 

åtal när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett barnförhör. För att fällande 

dom ska kunna meddelas kan det därför bli nödvändigt att en barnpsykologisk utredning 

kommer till stånd. 

 

 

 

 

 

                                                 
125 För att inte riskera att vittnespsykologerna blir de som i praktiken utför den faktiska bevisvärderingen 
måste deras yttranden bli mer utförliga. Slutsatserna måste på ett tydligt sätt förklaras så att rätten kan 
göra en självständig bedömning av yttrandets relevans i det aktuella målet. 
126 Se avsnitt 4.6. 



7 Betydelsen av att inte höras direkt inför rätten 

Som ovan konstaterats påverkas tillförlitligheten av ett barns utsaga negativt av att barn 

inte hörs personligen inför rätten. Det kan ifrågasättas om HD:s bevisvärdering av 

barnförhör, i kombination med hur den svenska processen ser ut i mål om brott mot 

barn, gör det möjligt att styrka ett åtal när åklagarens huvudsakliga bevisning består av 

ett barnförhör. I detta avsnitt kommer den svenska processens förenlighet med artikel 6 

i Europakonventionen, rätten till en rättvis rättegång, samt dess förenlighet med artikel 

12 i barnkonventionen, barnets rätt att komma till tals, diskuteras. 
 

7.1 Rätten till en rättvis rättegång 

I mål om brott mot barn uppkommer särskilda frågor av rättslig karaktär som rör den 

misstänkte och dennes rättigheter. Här blir artikel 6 i Europakonventionen om rätten till 

en rättvis rättegång av särskilt intresse. Enligt artikel 6 har var och en vid prövningen av 

en anklagelse om brott rätt till en rättvis rättegång. Artikeln uppställer vissa 

minimirättigheter för personer som anklagas för brott och enligt artikel 6.3 d har den 

som står anklagad för ett brott rätt att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas 

mot den anklagade. Europadomstolen har fastslagit att även en målsägande ska ses som 

vittne i detta avseende.127 Det som komplicerar saken när målsäganden är ett barn är att 

barnets bästa ska vara vägledande för processen. Den misstänktes rätt att förhöra 

bevispersoner kan i dessa fall komma i konflikt med barnets bästa.  

Som tidigare nämnts hörs barn under 15 år väldigt sällan personligen inför rätten. En 

målsägandeutsaga lämnad av ett barn förebringas vanligen genom att barnförhöret 

spelas upp på video under huvudförhandlingen. För att undvika att den misstänktes 

rättigheter enligt artikel 6 i Europakonventionen kränks måste den misstänkte och eller 

dennes försvarare, innan åtal väcks, få ta del av vad som framkommit vid förhöret med 

målsäganden och få möjlighet att ställa kompletterande frågor vid ett nytt förhör.128 

Enligt svensk rätt anses inte den misstänkte, eller dennes försvarare, ha rätt att själv 

ställa frågor direkt till barnet vid det kompletterande förhöret. Försvararen ska istället få 

möjlighet att följa det kompletterande förhöret genom så kallad medhörning. Detta 
                                                 
127 Se S.N. mot Sverige (p. 45). 
128 Se NJA 1993 s. 616 och NJA 1992 s. 532. 
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innebär att försvararen sitter i ett angränsande rum och följer förhöret via videolänk. I 

samband med medhörningen ska försvararen, genom förhörsledaren, få möjlighet att 

framställa eventuella frågor. Innan förhöret avslutas ska försvararen tillfrågas om det 

finns ytterligare frågor till barnet.129 En fråga som uppkommer blir därför om detta 

förfarande är förenligt med artikel 6 i Europakonventionen om den misstänktes rätt till 

en rättvis rättegång.   

 

Denna frågade prövades av Europadomstolen i målet S.N. mot Sverige. I målet 

hade klaganden dömts mot sitt nekande för sexuellt umgänge med barn. 

Målsäganden hade hörts vid två tillfällen under förundersökningen. Ett av dessa 

förhör spelades in på video och det andra förhöret spelades in på ljudband. Båda 

förhören åberopades som bevisning under huvudförhandlingen. Försvararen hade 

inte varit närvarande vid något av förhören och klaganden gjorde på den grunden 

gällande att hans rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen 

hade blivit kränkt genom att han inte fått höra eller låta höra målsäganden. 

Europadomstolen godtog att vissa åtgärder behöver vidtas för att skydda barn som 

enligt påstående blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ett kompletterande förhör 

hade på försvararens begäran hållits utan att försvararen vid detta förhör närvarat. 

Försvararen hade gått med på att inte närvara vid förhöret och konstaterade efter 

förhöret att de frågor som han hade till målsäganden blivit ställda av förhörsledaren. 

Europadomstolen konstaterade att det förhållandet att försvararen inte närvarat vid 

det kompletterande förhöret inte utgjorde någon kränkning av den misstänktes rätt 

till en rättvis rättegång. Inte heller den omständigheten att den misstänkte saknat 

möjlighet att förhöra målsäganden under huvudförhandlingen innebar en kränkning 

av dennes rättigheter. Europadomstolen konstaterade att hovrätten tagit hänsyn till 

att vissa av uppgifterna från pojken varit vaga och osäkra och saknat detaljer. En 

del av frågorna var dessutom ledande vilket också påverkade bevisvärdet av 

förhöret. Eftersom att hovrätten tagit hänsyn till dessa brister med förhöret och låtit 

det påverka bevisvärdet av förhöret ansåg Europadomstolen inte att någon 

kränkning av artikel 6 i Europakonventionen hade ägt rum.  

 

Europadomstolen har genom detta mål fastslagit att en avvägning mellan den 

misstänktes rättigheter och barnets behov av skydd måste göras i mål om brott mot barn. 

Det förhållande att den misstänkte, eller dennes försvarare, inte haft möjlighet att själv 

                                                 
129 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn – Handbok, s. 38. 
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ställa frågor direkt till barnet utgör inte någon kränkning av den misstänktes rätt till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. Barnets intresse av att inte 

utsättas för förhör från den misstänkte, eller dennes försvarare, har ansetts väga tyngre. 

Inte heller den omständigheten att försvararen inte har närvarat vid det kompletterande 

förhöret, om försvararen har fått möjlighet att göra detta, medför en kränkning av den 

misstänktes rätt till en rättvis rättegång.  

Det faktum att pojken inte hördes personligen inför rätten påverkade dock 

bevisvärdet av förhöret. Här syns tydligt en av bristerna som ett uppspelat videoförhör 

kan medföra. Eftersom pojken inte hördes personligen inför rätten kunde de ifrågasatta 

uppgifterna inte förklaras. Förhöret fick således ett lägre bevisvärde.  

Målet visar också på vikten av hur ett barnförhör genomförs. Hovrätten konstaterade 

att vissa av frågorna som ställdes under förhöret var ledande vilket också påverkade 

bevisvärdet i negativ riktning. Eftersom domstolen vid ett uppspelat videoförhör inte 

kan grunda sin bedömning av målsägandens trovärdighet och dennes berättelses 

tillförlitlighet på sådana intryck som förhör inför rätten förmedlar ska uppgifterna 

bedömas med särskild försiktighet. Även den omständigheten att det är ett barn som har 

lämnat uppgifterna gör att dessa ska bedömas med försiktighet. Det är därför av största 

vikt att förhöret genomförs på ett kompetent sätt för att uppgifterna ska kunna få ett 

högt bevisvärde. 

Att en försvarare inte har möjlighet att ställa frågor direkt till barnet kan inte heller 

enligt JustR Vängby anses kränka den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt 

artikel 6 i Europakonventionen. Det kan enligt Vängby dock ifrågasättas om ett sådant 

förfarande ger tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.130 

För att kunna avgöra om det föreligger skälig misstanke mot någon är det i de flesta 

fall nödvändigt att förhöra barnet och på så sätt ta reda på vilken uppfattning barnet har 

om vad som har hänt. Det är därav oundvikligt att hålla ett första förhör med barnet utan 

närvaro av försvarare. Om barnet vid detta första förhör lämnar felaktiga uppgifter torde 

det enligt Vängbys mening vara svårt att vid ett senare tillfälle få barnet att ändra 

ståndpunkt och börja lämna korrekt information. Försvaret kommer således in i 

                                                 
130 Se NJA 1993 s. 616, Vängbys skiljaktiga mening. 
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processen försent.131 Detta skulle också kunna förklara varför försvarare väldigt sällan 

vill hålla kompletterande förhör med målsäganden i mål om brott mot barn.132  

Mot bakgrund av detta resonemang är det, enligt Vängby, därför inte möjligt att 

vinna motsvarande stöd för bevisningen när barn utsätts för övergrepp som när vuxna 

utsätts för övergrepp.133 Vängby är av uppfattningen att förhörens värde som bevisning 

med utgångspunkt i utformningen av den svenska processen är förenat med två brister 

ur rättssäkerhetssynpunkt. Dels medverkar barn inte i domstolsförfarandet, dels kan 

försvararen inte genomföra motförhör med barn. Enligt Vängbys mening måste dessa 

brister på ett eller annat sätt kompenseras för att den tilltalade ska kunna fällas till 

ansvar.134 Vängbys uppfattning stämmer överens med den tidigare framförda slutsatsen 

att det kan ifrågasättas om HD:s bevisvärdering av barnförhör, i kombination med hur 

den svenska processen ser ut i mål om brott mot barn, gör det möjligt att styrka ett åtal 

när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett barnförhör. NJA 2005 s. 712, där 

HD diskuterar behovet av stödbevisning, i kombination med de brister som ett 

uppspelat videoförhör medför talar för att det många gånger behövs mer än ett 

barnförhör för att kunna meddela fällande dom i mål om brott mot barn. 

För att dessa två brister ska kunna kompenseras tycks Vängby vara av uppfattningen 

att det, utöver barnförhöret, krävs stödbevisning av viss styrka.135 Som tidigare nämnts 

skulle sådan stödbevisning kunna säkras genom att någon form av barnpsykologisk eller 

barnpsykiatrisk utredning kommer till stånd. En sådan utredning skulle kunna kasta ljus 

över uppgifterna från barnförhöret och på så sätt i avgörande mån kunna förstärka eller 

förringa tilltron till barnets uppgifter.136 

Här delar jag Vängbys uppfattning i stort. En psykolog kan i fall där ett barns utsaga 

förebringas genom ett uppspelat videoförhör bidra med värdefull bakgrundsinformation 

och eventuella felkällor. Som tidigare nämnts saknar rätten kunskap om utvecklings-

psykologiska faktorer som kan förklara ett barns beteende. Ett barns berättelse kan 

påverkas av flera faktorer. Det är inte ovanligt att ett barn känner skam för att ha blivit 

utsatt för övergrepp eller att ett barn är lojal med förövaren. En psykolog kan därför 

                                                 
131 Se NJA 1993 s. 616, Vängbys skiljaktiga mening. 
132 Se NJA 1993 s. 616 där försvararen valde att inte hålla kompletterande förhör eftersom han ansåg 
ytterligare förhör meningslösa. Jag har diskuterat detta med min handledare från City åklagarkammare, 
det är väldigt ovanligt att en försvarare vill ställa kompletterande frågor till målsäganden. 
133 Se NJA 1993 s. 616, Vängbys skiljaktiga mening. 
134 Se NJA 1993 s. 616, Vängbys skiljaktiga mening. 
135 Se även NJA 2005 s. 712. 
136 Se NJA 1993 s. 616, Vängbys skiljaktiga mening. 
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uppmärksamma rätten på felkällor av detta slag som gör att domaren kan utföra en mer 

rättssäker bevisvärdering. Uppgifterna från barnförhöret kan således få ett högre bevis- 

värde. Jag är dock av uppfattningen att det i de flesta fall är att föredra ett förordnande 

av en barnpsykolog framför en barnpsykiater.   

Även bristen att ett barn inte själv får möjlighet att reparera sin berättelse genom 

motförhör i rätten kan uppvägas genom anlitande av en psykolog. Psykologen kan bidra 

med alternativa förklaringar till åklagarens gärningspåstående och hjälpa domstolen att 

ta fram alternativa hypoteser till uppkomstbetingelser bakom ifrågasatta uppgifter i 

barnets berättelse.  

Sammanfattningsvis kan konstaterats att den misstänktes rätt till en rättvis rättegång 

inte kränks genom utformningen av den svenska processen i mål om brott mot barn. Om 

den misstänkte eller dennes försvarare får ta del av barnförhöret och, genom 

förhörsledaren, ställa kompletterande frågor innan åtal väcks anses den misstänktes 

rättighet att förhöra vittnen som åberopas mot den misstänkte vara uppfylld. De 

omständigheterna att barn inte hörs personligen inför rätten och att den misstänkte, eller 

dennes försvarare, inte får möjlighet att själv förhöra barnet påverka däremot värdet av 

barnets berättelse. Dessa brister kan dock i vissa fall kompenseras genom att en 

barnpsykologisk utredning kommer till stånd i mål om brott mot barn.  

 

7.2 Barnets rätt att komma till tals 

Barnets rätt att komma till tals är en av barnkonventionens grundläggande principer och 

ska vara vägledande vid tillämpningen av alla konventionens artiklar.137 Enligt artikel 

12 i barnkonventionen har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 

som rör barnet. Artikeln stadgar dels en allmän rätt för barn att komma till tals i alla 

frågor som rör barnet och dels en särskild rätt för barn att höras i alla domstols- och 

administrativa förfaranden.138  

Som ovan konstaterats påverkar det faktum att barn inte hörs personligen inför rätten 

bevisvärdet av barnets utsaga. Enligt svensk rätt anses förhör som hålls direkt inför 

domstolen ha ett högre bevisvärde än förhör som spelas upp genom ljud- och 

bildupptagning.139 Genom utformningen av den svenska processen hamnar ett barns 

                                                 
137 Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990 men är ännu inte inkorporerad i svensk lag.  
138 SOU 1997:116. 
139 Se NJA 1992 s. 532, NJA 1993 s. 68 och NJA 1993 s. 616.  
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utsaga, rent tillförlitlighetsmässigt, således i underläge jämfört med den tilltalades 

utsaga. Eftersom förhör med barn under 15 år i domstol sker väldigt sällan kan det 

därför enligt min mening ifrågasättas om barnets rätt att komma till tals, så som den 

kommer till uttryck i barnkonventionen, uppfylls genom den svenska brottmålsproces-

sen. 

I februari 1996 tillsattes, på regeringens uppdrag, en barnrättskommitté med syfte att 

göra en översyn av hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till bestämmelserna i 

barnkonventionen. Kommittén kom till slutsatsen att reglerna inom straffprocessen om 

barns hörande direkt inför domstol, med utgångspunkt i barnkonventionen, är väl 

avvägda.140 Kommittén gav ingen närmare motivering till detta uttalande vilket enligt 

mig får anses olyckligt. Det får dock anses att kommittén delade den allmänna 

uppfattningen att förhör med barn i domstol riskerar att skada barnet och att ett sådant 

förfarande därför bör undvikas.  

Vid tiden för barnrättskommitténs översyn var den allmänna uppfattningen i Sverige 

att barnets bästa var att endast bli hörd en gång. Den dåvarande lydelsen av 17 § FUK 

stadgade att endast ett förhör bör hållas om det inte, framförallt med hänsyn till barnet, 

är lämpligare att hålla flera förhör. Det kan antas att detta påverkade barnrätts-

kommitténs bedömning. 

En annan aspekt som kan ha påverkat barnrättskommitténs slutsats är att artikel 12 i 

barnkonventionen inte hade samma ställning då som den har idag. Barnets rätt att 

komma till tals är idag betydligt starkare än vad den var 1996. Det finns enligt mig 

därför skäl att tillsätta en ny barnrättskommitté för att granska hur den svenska 

brottmålsprocessen i mål om brott mot barn, och hur svensk praxis, förhåller sig till 

artikel 12 i barnkonventionen så som den kommer till uttryck idag. Det är möjligt att en 

barnrättskommitté även idag skulle komma till slutsatsen att reglerna inom 

straffprocessen om barns hörande direkt inför domstol är väl avvägda, men det skulle 

också kunna leda till andra slutsatser. Vid en sådan granskning av den svenska 

processen i mål om brott mot barn skulle även alternativa förfaranden kunna diskuteras. 

Barnets rätt att komma till tals skulle enligt min mening kunna stärkas genom ett 

förordnande av en sakkunnig psykolog. Som nämnts i avsnitt 6 kan ett sådant 

förordnande höja bevisvärdet av barnets utsaga vilket skulle få till följd att barnet inte 

hamnar i underläge jämfört med den tilltalade som hörs personligen inför rätten. Ett 

                                                 
140 SOU 1997:116.  
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förordnande av en sakkunnig psykolog skulle därför kunna leda till att fällande dom kan 

meddelas även i de fall när åklagarens huvudsakliga bevisning består av ett uppspelat 

videoförhör.   



8 En avslutande kommentar 
I mål om brott mot barn är inte sällan åklagarens huvudsakliga bevisning en 

målsägandeutsaga. HD:s metod för värdering av utsagor lämnade av barn får därför 

avgörande betydelse för utgången av målet. HD använder i grunden samma metod för 

värdering av utsagor lämnade av barn som för värdering av utsagor lämnade av vuxna. 

Detta görs trots att barn och vuxna skiljer sig åt på många sätt. Barn är inte lika 

utvecklade, varken intellektuellt eller emotionellt, som vuxna och har inte samma 

uppfattning om tid och rum. Deras verbala förmåga är också långt ifrån färdigutvecklad. 

Även barns förmåga att lagra och återhämta information kan påverka innehållet i ett 

barns berättelse. För att bevisvärderingen i mål om brott mot barn ska vara rättssäker är 

jag av uppfattningen att den i större utsträckning måste anpassas till det faktum att 

målsäganden är ett barn. 

Flera av de kriterier som HD använder i sin metod för värdering av utsagor lämnade 

av barn får inte heller vetenskapligt stöd av den barnpsykologiska forskningen. Barn 

som utsätts för flera övergrepp tenderar att lämna generella och detaljfattiga berättelser 

och kan lämna felaktig information när de berättar om ett specifikt tillfälle. Den 

barnpsykologiska forskningen visar också att barn som lämnar osanna uppgifter kan 

göra detta väldigt detaljerat. Barn tycks inte heller vara lika påverkbara för ledande 

frågor när det rör påstådda övergrepp mot dem själva. Domstolens bristande kunskap 

riskerar därför i förlängningen att leda till att övergrepp mot barn sällan lagförs. Den 

bristande kunskapen riskerar också att leda till att oskyldiga personer får stå till svars 

för övergrepp som de inte har utfört. 

Principen om det bästa bevismaterialet, som bygger på antagandet att rättens 

möjligheter att värdera betydelsen av ett vittnesmål förbättras om vittnet hörs 

personligen inför rätten, är en grundläggande princip inom det svenska rättsväsendet. I 

mål om brott mot barn är dock utgångspunkten att barn i största möjliga mån ska 

skyddas från den rädsla, utsatthet och fara för framtida men som ett förhör direkt inför 

rätten kan innebära. Detta, i kombination med den misstänktes rätt till en rättvis 

rättegång, får till följd att en målsägandeutsaga lämnad av ett barn inte har samma 

möjligheter att ensam nå upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel.  
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Ett sätt att kompensera de brister som uppspelade videoförhör medför är att anlita en 

barnpsykolog med klinisk erfarenhet som får yttra sig om värdefull bakgrundsinforma-

tion och eventuella felkällor till barnets berättelse. Enligt min mening finns det därför, i 

de flesta fall när barnets berättelse är avgörande för utgången av målet, anledning att 

förordna en barnpsykolog som sakkunnig. Ett sådant förordnande skulle kunna höja 

bevisvärdet av barnets berättelse vilket skulle få till följd att även i mål där åklagarens 

huvudsakliga bevisning består av ett barnförhör skulle fällande dom kunna meddelas. 

Ett förordnande av sakkunnig psykolog skulle dessutom kunna bidra till att den svenska 

brottmålsprocessen bättre uppfyller artikel 12 i barnkonventionen om barnets rätt att 

komma till tals.  
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