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Summary 

Criminal courts often face the complexity that follows the analysis of verbal 
statements. In some cases a statement constitute the only evidence and it is 
vital to carry out a thorough valuation of the evidence. Despite the lack of 
written law and the principle of free trial of evidence there is still a demand 
for objectivity and the use of general knowledge. 
 
The Supreme Court has written out that certain criterias should be 
considered as indicators of a true statement. 
 
Eyewitness psychology is a discipline within psychology that carries out 
research concerning statement analysis and lie deception. In this research 
particular models for statement analysis has been worked out in aim to 
facilitate the separation of deceit statements. Throughout the eighties and 
beginning of the nineties the consulting of eyewitness psychologists were 
more frequent than it is today. The attitude in the courts towards eyewitness 
psychologists as expert witnesses changed due to a ruling by the Supreme 
Court in 1992. 
 
One of the primary questions at issue in this paper aim to illustrate the 
criterias used by the Supreme Court and thereafter establish whether these 
criterias receive scientific support in recent research within the eyewitness 
psychology field. Mostly the comparison resulted in a general congruence 
and several of the criterias pointed out by the Supreme Court to be of 
importance when it comes to decide the truthfulness in a statement, also 
receive scientific support in psychological studies. 
 
Further on, a written interview was carried out where a number of judges 
from criminal courts answered questions concerning verbal statements, 
statement validity analysis and in what respect they consider eyewitness 
psychologists may be a part of the practical legal application. When it 
comes to statement analysis, the judges had a fairly similar attitude as the 
methods carried out by the Supreme Court and recommendations from 
eyewitness psychologists. Regarding the use of eyewitness psychologists a 
dominating view was that they preferably should be used as educators. 
 
To sum up the conclusion in this paper is that it is a positive thing if 
research results from the eyewitness psychology field is forwarded to legal 
practicians, such as judges, to increase their knowledge when analysing 
verbal statements. However there is no completely certain method to settle 
whether a person is lying. The element of general knowledge and common 
sense should still, in addition to objective criteria-based analyses, be part of 
the final analyse of verbal statements. 



Sammanfattning 

Domstolarna ställs ofta inför problematiken att värdera muntliga utsagor. 
Ibland är en utsaga den enda bevisningen i ett mål och det är ytterst viktigt 
att bevisvärderingen genomförs på ett grundligt sätt. Det finns inga lagregler 
som styr hur bevisvärderingen ska gå till. Trots principen om fri 
bevisprövning finns det dock krav på objektivitet och att värderingen sker 
utifrån allmänna erfarenhetssatser. 
 
Högsta domstolen har i praxis slagit fast att vissa kriterier bör betraktas som 
indikatorer på att en berättelse är sanningsenlig. 
 
Vittnespsykologin är ett delområde inom psykologin där forskning bedrivs 
bland annat gällande analys av muntliga utsagor och vad som utgör 
lögnsignaler. Särskilda vittnespsykologiska modeller för utsageanalys har 
utarbetats för att underlätta urskiljandet av lögnaktiga utsagor. Under 80-
talet och början av 90-talet konsulterades vittnespsykologer mer frekvent 
vid huvudförhandling i domstol än idag. Domstolarnas inställning till 
vittnespsykologernas roll vid utsageanalys ändrades i samband med att 
Högsta domstolen slog fast ett antal ståndpunkter härom i NJA 1992 s. 446. 
 
En av de inledande frågeställningarna i det här arbetet syftar till att belysa 
de kriterier som Högsta domstolen använt sig av och därefter kontrollera 
huruvida dessa erhållit vetenskapligt stöd i den vittnespsykologiska 
forskning som företagits under de två senaste decennierna. Överlag 
resulterade jämförelsen i en generell överensstämmelse och flera av de 
kriterier som Högsta domstolen framhåller som särskilt viktiga för att 
avgöra en utsagas sannolika verklighetsförankring har också fått 
vetenskapligt stöd i vittnespsykologiska studier. 
 
Vidare genomfördes en skriftlig intervju med domare från olika domstolar. 
De fick svara på frågor dels angående bevisvärdering av muntliga utsagor 
och kriteriebaserad utsageanalys, och dels hur de ser på vittnespsykologin 
och vittnespsykologernas roll i den praktiska rättstillämpningen. 
Respondenternas inställning beträffande utsageanalysen synes i stort ligga i 
linje med Högsta domstolens metod och vittnespsykologiska 
rekommendationer. När det gäller användning av vittnespsykologer i 
rättstillämpningen framhölls att dessa företrädesvis bör ha en utbildande 
roll. 
 
Sammanfattningsvis konstateras i uppsatsen att det är bra ifall resultaten 
från vittnespsykologisk forskning kring utsageanalys förs vidare till domare 
så att deras medvetenhet kring lögnsignaler och felkällor vid bedömning av 
muntliga utsagor ökar. Det finns emellertid ingen helt säker metod för att 
avgöra om en person ljuger. Inslaget av allmän livserfarenhet och sunt 
förnuft måste även fortsättningsvis, utöver objektiva kriterieprövningar, få 
vara en del av helhetsbedömningen vid analys av muntliga utsagor. 

 2



Förkortningar 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 
 
Prop.  Proposition 
 
RB  Rättegångsbalk (1942:740) 
 
Rskr  Riksdagens skrivelse 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
SVA  Statement Validity Assessment 
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1 Inledning  

Det slutliga målet för domstolen i ett brottmål är att åstadkomma en 
materiellt riktig dom. En viktig del för att uppnå detta är att rätten på ett 
korrekt och rättssäkert sätt värderar den bevisning som läggs fram i målet. 
Inte sällan ställs domstolen inför en situation där muntliga utsagor utgör det 
huvudsakliga beviset vilket innebär att en stor del av bevisvärderingen 
utgörs av en bedömning av dels vilka individer som ska anses trovärdiga 
och dels vilka utsagor som kan hållas för tillförlitliga. 
 
Det finns inga lagregler beträffande värdering av bevis, exempelvis att viss 
bevisning generellt ska anses mer tillförlitlig än annan, utan det är 
domstolens sak att fritt utveckla sin bevisvärdering. Den fria 
bevisprövningens princip gäller oinskränkt även i situationer där ord står 
mot ord och således kan det inte ställas krav på att en specifik typ av 
bevisning, till exempel teknisk sådan, måste presenteras för att en person 
ska kunna fällas till ansvar för ett brott. 
 
Ett vittne eller en part som vid huvudförhandlingen inte talar sanning 
riskerar i de flesta fall att påverka utgången i målet i en felaktig riktning. 
När en domstol ska bedöma utsagor är det därför av stor vikt att värderingen 
inte baseras enbart på allmänna intryck eller generell uppfattning om att en 
individ talar sanning eller ljuger. Rätten bör även genomföra en djupare 
analys av utsagan i syfte att erhålla en korrekt bedömning av dess värde för 
bevistemat. 
 
I processen krävs analytiskt tänkande samtidigt som psykologiska 
kunskaper kan vara av stort värde. Sådana kunskaper kan i viss utsträckning 
finnas i den allmänna livserfarenheten, men det är lätt att ha fördomar när 
det gäller bedömning av trovärdighet. Exempel härpå är att lögnare antas 
flacka med blicken i större utsträckning samt ändra kroppsställning ofta, 
medan sanningssägare antas möta blick samt sitta och röra sig på ett 
stabilare sätt. Uppfattningen gällande vad som utgör en lögnaktig utsaga kan 
vidare skilja sig åt betydligt mellan domare och psykologer.1 
 
Högsta domstolen har i en rad rättsfall ställts inför situationer där muntliga 
utsagor utgjort huvudbevisning och domstolen har uttalat att förutsättningen 
för att döma en person mot dennes nekande och enbart utifrån målsägandens 
utsaga, är att denna är fullt tillförlitlig. Innebörden av en utsagas 
tillförlitlighet kommer att beröras vidare i kapitel tre.  
 
Högsta domstolen har emellertid poängterats att beviskravet – ställt utom 
rimligt tvivel – givetvis ska upprätthållas även i dylika situationer. 
 
Att bedöma personers trovärdighet och tillförlitligheten i en utsaga är inte en 
enkel sak. Sanningssägare och lögnare skiljer sig inte åt särskilt nämnvärt 
                                                 
1 Fitger (2002), s. 44. 
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och vittnespsykologisk forskning har visat att det finns få så kallade 
objektiva ledtrådar till lögn. Högsta domstolen har använt en typ av metod 
vid värdering av muntliga utsagor och dess tillförlitlighet som till viss del 
bygger på allmänna erfarenhetssatser och delvis på Arne Trankells2 
klassiska vittnespsykologiska teori för utsageanalys. 
 
Samtidigt har den beteendevetenskapliga forskningen gjort stora framsteg 
de senaste decennierna, särskilt inom vittnespsykologi och närliggande 
områden såsom minnespsykologi och lögnens psykologi. Nya modeller för 
utsageanalys, med flertalet definierade och empiriskt belagda kriterier, har 
utvecklats för att förbättra validiteten och underlätta bedömningen av 
muntliga utsagor.  
 
Juridik och psykologi möts alltså delvis och berörs båda av utvecklingen av 
hjälpmedel för att skapa gynnsammare förutsättningar vid särskiljandet 
mellan sanningssägare och personer som talar osanning. Vilka skillnader 
och likheter finns mellan Högsta domstolens metoder och de 
tillvägagångssätt som tagits fram inom vittnespsykologin och hur ser 
metoderna ut vid rättstillämpningen i de lägre instanserna runt om i landet? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det är av största vikt för en domstol att med så stor säkerhet som möjligt 
kunna avgöra huruvida en person avger en sanningsenlig utsaga eller talar 
osanning.  
 
Under 80-talet och början av 90-talet användes sakkunnigvittnen i form av 
vittnespsykologer relativt frekvent i de svenska domstolarna. Följden av ett 
prejudikat från Högsta domstolen 1992 innebar dock en större restriktivitet i 
allmänhet beträffande vittnespsykologers roll vid huvudförhandlingar. 
Juristerna skulle nu i princip återigen klara av utsageanalysen på egen hand 
och alltså utan inblandning från psykologer lägga grunden för den slutgiltiga 
bevisvärderingen av muntliga utsagor. 
 
Forskningen på vittnespsykologins område gällande utsageanalys och 
avslöjande av lögn har gått framåt under 90-talet och in på 2000-talet. Detta 
väcker funderingar kring om det vore lämpligt att återigen få in denna 
kunskap, som tidigare förmedlades av vittnespsykologerna, i domstolarna. 
 
Syftet med följande framställning är inledningsvis att analysera dels Högsta 
domstolens tillvägagångssätt i ett antal mål där tillförlitligheten i muntliga 
utsagor bedömts och dels visa vilka slutsatser som dragits inom 
vittnespsykologin gällande modeller och förfaranden vid utsageanalys.  
 
Som inledning till den här delen görs en grundläggande genomgång av 
bevisvärdering i brottmål samt en kort introduktion till vittnespsykologin 

                                                 
2 Trankell (1971). 
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och begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Utgångspunkt kommer sedan 
att vara följande frågeställningar: 
 

- Vilka kriterier har Högsta domstolen fäst vikt vid i analysen av 
muntliga utsagor?  

- Vilka metoder för utsageanalys har tagits fram inom 
vittnespsykologin och hur förhåller sig forskningen till Högsta 
domstolens kriterieprövning? 

 
Det är vidare intressant att granska hur utsageanalysen genomförs i 
underrätterna. Samtidigt är det värdefullt att få praktiska rättstillämpares syn 
på vittnespsykologers roll i domstolarna. Ett frågeformulär till domare från 
olika domstolar i södra Sverige syftar till att besvara följande frågor: 
 

- Hur går det till vid de lägre instanserna när sanningshalten i muntliga 
utsagor ska bedömas som en del i bevisvärderingen? 

- Hur överensstämmer detta med Högsta domstolens respektive 
vittnespsykologins metoder? 

- Vilken roll kan vittnespsykologer fylla vid domstolarnas värdering 
av muntliga utsagor? 

 
I den avslutande delen av framställningen kommer en diskussion att föras i 
syfte att knyta ihop delarna ovan. Detta sker utifrån domarperspektivet och 
här berörs även följande underfrågor: 
 

- Är vittnespsykologisk metod för utsageanalys tillfredsställande? 
- Bör vittnespsykologer involveras mer än i dagsläget? 
- Kan man avgöra om en person ljuger? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen tar sikte på muntlig bevisning i brottmål och när det kommer till 
rättsfall så är det svenska fall som studeras. I de avsnitt där forskning inom 
vittnespsykologin presenteras finns emellertid även studier från andra delar 
av världen representerade. 
 
När det gäller teorier beträffande bevisvärdering i allmänhet och av 
muntliga utsagor i synnerhet har jag endast på ett relativt översiktligt plan 
berört detta för att få en introduktion till den vidare framställningen. 
 
Analys och bedömning av muntliga utsagor ur ett allmänt perspektiv har 
varit i fokus. Det finns en medvetenhet om att det kan vara skillnader i vissa 
avseenden gällande bedömning av till exempel utsagor från barn eller när 
alkohol varit inblandat, men i arbetet fästs alltså vikt vid utsagor från 
målsägande, vittnen och tilltalad i allmänhet, även om några av de 
kommenterade rättsfallen innehåller utsagor från barn. 
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Sex kriterier har valts ut för granskning och urvalet kommer dels till följd av 
att dessa återkommit i flera avgöranden från Högsta domstolen och dels 
även varit föremål för vetenskapliga studier inom vittnespsykologin. 
 
Ytterligare en avgränsning har skett då avsikten ej varit att utförligt beskriva 
området vittnespsykologi, utan tyngdpunkten ligger som sagt på delområdet 
som behandlar analys av utsagor och dess tillförlitlighet. För mer 
uttömmande litteratur kring vittnespsykologi i allmänhet och som 
forskningsområde rekommenderas istället exempelvis Handbok i 
rättspsykologi3 samt The handbook of eyewitness psychology4. 
 

1.3 Metod och material 

I de inledande kapitlen har en traditionell rättsdogmatisk metod använts. Det 
har här varit fråga om att konsultera juridiska källor där uttalanden om 
gällande rätt fastslås. I kapitlet om Högsta domstolens värdering av 
muntliga utsagor har det huvudsakligen varit av intresse att titta just på 
rättsfall från domstolen, men det finns även inslag av material från både 
förarbeten och doktrin. 
 
Urvalet av studerade rättsfall är baserat på dess utmärkande drag i det 
avseendet att muntlig bevisning varit avgörande, samt att det ur domskälen 
varit möjligt att utläsa vilka kriterier Högsta domstolen fäst vikt vid när 
utsagornas sannolika verklighetsförankring skulle bedömas. 
 
Kapitel fem behandlar vittnespsykologisk forskning gällande utsageanalys 
och bygger på studier av olika artiklar och publikationer på området. Både 
svensk och internationell forskning innefattas i materialet. Det här kapitlet 
syftar alltså till att fastslå forskningsläget inom vittnespsykologin vad gäller 
metoder för bedömning av muntliga utsagors tillförlitlighet och fungerar 
som en jämförelse med hur utsageanalys genomförts inom 
rättstillämpningen av Högsta domstolen. I det avseendet kan kapitel fem 
kategoriseras som tvärvetenskapligt då sambandet mellan juridik och 
psykologi inom bevisrätten studeras. 
 
Vidare utförs en kvalitativ undersökning, vilken redovisas i kapitel sex, i 
form av ett skriftligt intervjuformulär där domare från olika underrätter 
besvarat frågor relaterade till hur värdering av muntliga utsagor sker i den 
praktiska rättstillämpningen. Urvalet skedde slumpmässigt genom att 
formuläret skickades till en domare som i sin tur vidarebefordrade frågorna 
till ett antal kollegor. På så vis kan urvalet kategoriseras som en form av 
bekvämlighetsurval, vilket var en förutsättning med hänsyn till den tid som 
fanns till förfogande vid arbetets färdigställande. Svaren behandlades sedan 
helt anonymt.  
 

                                                 
3 Granhag och Christianson (2008). 
4 Toglia, Read, Ross och Lindsay (2007). 
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Undersökningen rör sig utanför den rättsdogmatiska metoden men även i 
den här delen sker en jämförelse dels med hur Högsta domstolen tidigare 
genomfört utsageanalys och dels vad som rekommenderas inom 
vittnespsykologin. 
 
Det bör även kort nämnas något rörande den kvalitativa metoden. 
Kvalitativa metoder syftar till att ge beskrivande data, till exempel i form av 
människans egna skrivna ord. Kvalitet är en karaktär eller egenskap hos 
någonting och skiljer sig från en kvantitativ metod som istället riktar in sig 
på mängden av denna karaktär eller egenskap.5 Verkligheten kan beskrivas 
genom språkliga utsagor och syftet vid kvalitativ metod är att förstå det som 
analyseras.6 
 
I det här arbetet har sju respondenter alltså skriftligen fått besvara ett 
frågeformulär med intervjufrågor. Totalt besvarades sex frågor. Vissa av 
svaren var bundna men de flesta hade en öppen utformning. Vid bundna 
svar får respondenten välja mellan olika svarsalternativ medan de öppna 
svaren ger denne möjlighet att svara och formulera sig på ett fritt sätt.7 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsens disposition har redan berörts i föregående avsnitt men här följer 
en mer utförlig sådan. 
 
För att ge en övergripande bild av bevisvärdering vid brottmål kommer jag i 
kapitel två att kortfattat redogöra för detta. Ett särskilt underavsnitt riktar in 
sig speciellt på munliga utsagor. 
 
Därefter introduceras vittnespsykologin i kapitel tre och något sägs 
beträffande terminologi och vittnespsykologers roll i domstol. I detta kapitel 
redogörs även för begreppen trovärdighet och tillförlitlighet och dess 
betydelse vid utsageanalys. 
 
Vidare behandlar kapitel fyra hur utsageanalys genomförts av Högsta 
domstolen. Utgångspunkten är ett antal rättsfall där det utöver muntliga 
utsagor saknats stark bevisning. I målen har en rad kriterier använts för att 
avgöra kvaliteten på utsagorna och i syfte att bedöma huruvida berättelsen 
stämmer överens med vad som faktiskt hänt. 
 
I nästkommande kapitel återknyts till dessa kriterier då en undersökning 
sker gällande vilka av kriterierna som i vittnespsykologisk forskning erhållit 
vetenskapligt stöd. Kapitlet omfattar även ett avsnitt som behandlar 
användandet av vittnespsykologer i domstolarna och vilket genomslag NJA 
1992 s. 446 haft i det avseendet. 

                                                 
5 Olsson och Sörensen (2007), s. 65. 
6 Fejes och Thornberg (2009), s. 18-19. 
7 Ejvegård (2003), s. 49. 
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I sjätte kapitlet återfinns resultatet av intervjun med domare från olika 
domstolar i södra Sverige. Frågorna anknyter främst till kriterieprövningen 
vid utsageanalys samt till vittnespsykologers roll i domstolarna och 
betydelsen av vittnespsykologisk forskning för rättstillämparna.  
 
I det avslutande kapitlet avser jag att besvara de frågor som inledningsvis 
ställdes upp i framställningen. Samtidigt återges här vissa allmänna 
kommentarer samt en del förslag inför framtiden, som är relaterade till 
problemställningen och nämnda frågeställningar. 
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2 Bevisvärdering i brottmål 

2.1 Principen om fri bevisvärdering 

När domstolen har att värdera den bevisning som förekommer i ett mål 
gäller principen om fri bevisvärdering. Principen kan utläsas i RB 35:1 där 
följande stadgas: 
 
”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, 
vad i målet är bevisat” 
 
Bevisvärderingen är en mental process och står i vissa delar ut från den 
övriga rättskipande verksamheten. Det handlar om att bedöma sambandet 
mellan ett påstående om ett handlande eller beteende och de bevis som finns 
rörande händelsen. Syftet är att försöka fastslå huruvida den påstådda 
händelsen också utspelat sig i verkligheten.8 
 
Med bevisvärdering avses själva avvägningen av bevisningens styrka och 
det är ett av de mest avgörande momenten vid rättskipningen. Det finns inte 
några lagregler eller givna metoder som binder en domare när bevisningens 
styrka ska fastställas utan det står denne fritt att söka referenser för 
bedömning av fakta i målet, så länge referenserna inte faller utanför vad 
som anses vara rådande värderingar inom rättstillämpningen och samhället i 
stort. Syftet med att ge sådan frihet till domaren är att åstadkomma en dom 
som kan ses som ett korrekt resultat samtidigt som ett krav på likformighet 
ska upprätthållas. Det sistnämnda innebär att frågan huruvida en tilltalad 
fälls till ansvar eller ej inte ska bero av vem som dömer.9 
 
Fitger har kommenterat användningen av ordet samvetsgrann och framhåller 
att det markerar bevisfrågornas utmärkande drag och att det är talande att 
”felaktig” bevisvärdering inte bedöms utgöra varken rättegångsfel eller 
resningsgrund.10 
 
Det är dock inte helt och hållet fråga om en fri bevisvärdering. I 
lagförarbeten11 till RB 35:1 anges vissa principer och riktlinjer som ska 
gälla vid bevisprövningen. För det första får den inte baseras på godtycke 
eller domarens subjektiva uppfattning. Det är vidare viktigt att 
bevisvärderingen genomförs objektivt och utifrån allmänna erfarenhetssatser 
samt att sakkunskap anlitas ifall det är fråga om erfarenheter som ligger 
utanför domarens kompetens. Domaren ska även redogöra för sina 
överväganden i domskälen.12  

                                                 
8 Diesen (2008), s. 395. 
9 Diesen (1994), s. 7. 
10 Fitger (2002), s. 30-32. 
11 SOU 1938:44, s. 377; NJA II 1942 s. 444. 
12 Schelin (2007), s. 22-23. 
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Prövningen får inte heller grundas på ett totalintryck av materialet utan 
rätten ska inleda med att värdera varje bevismedel för sig innan en 
sammanvägning slutligen sker. De enskilda bevismedlen ska också värderas 
som om det inte förekom någon motstående bevisning.13 
 
När de enskilda bevisen värderats var för sig sker en sammanvägning för att 
avgöra huruvida bevistemat håller eller inte. Syftet med att så sker först i 
slutskedet är i huvudsak att förhastade slutsatser gällande bevistemats 
existens i största möjliga mån ska undvikas.14 
 
I slutändan är det trots allt så att sammanvägningen av de enskilda bevisen 
gentemot beviskravet, det vill säga helhetsbedömningen, utgör kontentan i 
bevisprövningen.15 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att både lag och förarbeten är relativt 
vaga när det gäller metoder för den fria bevisvärderingen och att det lämnats 
åt rättstillämparen att närmare fastställa detta. Det bör återigen påpekas att 
innebörden av en fri bevisvärdering inte är att domaren kan värdera bevis 
godtyckligt. Det finns en grundläggande förutsättning inom rättsordningen 
att lika fall ska behandlas lika och att ingen oskyldig ska riskera att dömas 
för brott.16  
 

2.2 Metoder vid bevisvärdering 

Som tidigare nämnts finns det inga fastslagna metoder vare sig i förarbetena 
eller i stadgandet i RB 35:1, där det konkret anges hur fastställandet av fakta 
ska ske vid den fria bevisvärderingen. 
 
Det är givetvis ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att alla domare dömer lika i 
lika fall och att bevisvärderingen så långt som möjligt är fri från godtycke. 
Att skapa fasta regler för bevisvärderingen skulle dock med största 
sannolikhet inte leda till domar som är både förutsebara och vettiga i 
enskilda fall. Verkligheten är inte så tillrättalagd att alla tänkbara situationer 
skulle kunna inrymmas i fasta regler för bevisvärdering.17 
 
Bolding påpekar att lagen inte tillåter några bestämda slutsatser när det 
gäller de skilda typer av frågor man ställs inför i den praktiska 
rättstillämpningen i enskilda fall. Lagstiftaren har således gett ett 
handlingsutrymme till domare, som i sitt arbete möter verkligheten i alla 
möjliga former.18 
 

                                                 
13 Björkman, Diesen, Forssman och Jonsson (1997), s. 13, 58. 
14 A. a., s. 69.  
15 Diesen (1994), s. 34. 
16 Schelin (2007), s. 23. 
17 Fitger (2002), s. 30-31. 
18 Bolding (1989), s. 58-59. 
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I den rättsvetenskapliga litteraturen har ansatser gjorts för att presentera 
hjälpmedel i form av bevisvärderingsmetoder som kan ge ett godtagbart 
resultat varje gång minsta tveksamhet råder vid värderingen. Två metoder 
som fått särskilt mycket utrymme kallas temametoden respektive 
värdemetoden och bygger båda på sannolikhetskalkyler, vilket ofta även 
benämns såsom frekvensteori.19 
 
Mot de två teoretiskt uppbyggda modellerna har praktiker lyft fram kritik 
som främst grundar sig på att domstolarna inte kan tillämpa 
sannolikhetskalkyler då bevisvärdering i sig rör väldigt komplexa 
förhållanden som inte är lämpliga att avgöra genom formler. Istället 
förespråkas en metod där domstolen ställer upp och prövar alternativa 
hypoteser.20 
 
Nedan görs en översiktlig presentation av de tre metoderna. 
 

2.2.1 Temametoden 

Temametoden anknyts alltså till en sannolikhetskalkyl vilket är en form av 
frekvensberäkning. Det handlar om en prövning av huruvida det aktuella 
temat gett upphov till det bevis som ska värderas.  
 
Utgångspunkten är en så kallad ursprungssannolikhet och genom att en 
omständighet tillförs temat görs en bedömning ifall denna sannolikhet ökar 
eller minskar. Den nya omständigheten medför att utgångspunkten därefter 
blir en ny ursprungssannolikhet och så fortsätter bedömningen till dess att 
samtliga bevis lagts fram. Ju fler omständigheter och faktorer som räknas in 
i prövningen, desto säkrare anses det slutliga resultatet bli. Olika faktorer 
kan medföra antingen att sannolikheten för temat ökar eller minskar.21 
 
Kritiker har framhållit att en övervärdering av ursprungssannolikhet kan 
utgöra en vanlig felkälla vid bevisvärderingen. Enligt Ekelöf ska 
bedömningen av ursprungssannolikhet för temat inte sammanblandas med 
fastställandet av bevisvärde. Att bestämma bevisvärdet måste ske mot 
bakgrund av bevismaterialet i målet, främst de hjälpfakta som föreligger.22 
 
Diesen menar vidare att det kan bli problematiskt med en metod där den 
bakomliggande tanken är att använda den här typen av ”vågskål”. Att 
beviskravet skulle vara uppfyllt så fort den ena skålen väger över är inte 
tillfredsställande och särskilt yttrar sig problemet i fall då motfakta saknas. I 
en sådan situation väger ju vågskålen över till en fällande dom så länge det 
finns något enstaka bevis.23 
 

                                                 
19 Diesen (1994), s. 9. 
20 A. a., s. 9, 120. 
21 Björkman et al (1997), s. 37 f. 
22 Ekelöf och Boman (1992), s. 129 f. 
23 Diesen (1994), s. 12. 
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2.2.2 Värdemetoden 

Den här metoden utvecklades av Ekelöf och går ut på att bedöma 
sannolikheten för att bevisen orsakats av temat. Frågan blir alltså om 
förekomsten av ett visst bevis beror på att temat förelåg eller om det finns en 
annan, utanförliggande, förklaring till dess existens.24 
 
Bevisvärdet bestäms av sannolikheten för att det finns en kausal relation 
mellan bevisfaktum och bevistema. En helhetsbedömning sker där sannolik 
kausalitet ställs mot eventuell osäkerhet som kvarstår. Kravet på 
orsakssamband innebär att exempelvis en utsaga i själva verket ska ha 
orsakats av temat för att bevisvärde ska uppkomma.25 
 
En fördel som framhållits med denna modell jämfört med temametoden är 
att domstolen inte låter sin bedömning styras av temat och inte heller 
begränsar sig till vad parterna fört in i målet utan bedömer även andra 
osäkerhetsfaktorer. Vid användningen av värdemetoden frågar sig rätten hur 
nära den verkliga sanningen man tror sig ha kommit.26 
 
Det förhållandet att värdemetoden föreskriver ett krav på orsakssamband 
mellan bevis och tema har utsatts för viss kritik. Lindell menar bland annat 
att svårigheter kan uppkomma när det gäller att finna kriterier som skiljer ett 
kausalt samband från ett slumpmässigt och att domstolen måste få falla 
tillbaka på allmänna erfarenhetssatser ifall det föreligger svårigheter att 
bedöma förekomsten av orsakssamband.27 
 

2.2.3 Alternativa hypoteser 

Vid brottmål utgör åklagarens gärningsbeskrivning det som även kan kallas 
för huvudhypotes. För att kunna avgöra bevisningens styrka och huruvida 
denna når upp till beviskravet – ställt utom rimligt tvivel – är domstolen 
skyldig att ställa upp och pröva alternativa händelseförlopp och förklaringar. 
I huvudsak sker en helhetsbedömning av bevisningen samt behandling av 
alternativa hypoteser under överläggningen till dom.28 
 
När alternativa hypoteser ställs upp för att testa åklagarens 
gärningspåstående kan man alltså säga att en konkretisering av ett tvivel 
sker i och med att omständigheter som talar emot den tilltalades ansvar 
länkas samman. Diesen anger att beviskravet ger prövningen dess metodik, 
men samtidigt en flexibilitet eftersom innebörden av begreppet rimligt tvivel 
beror av vad som är att anse som rimlig utredning i det aktuella målet. Med 

                                                 
24 Diesen (1994), s. 10-12. 
25 Lindell (1987), s. 145. 
26 Diesen (1994), s. 12. 
27 Lindell (1987), s. 156. 
28 Schelin (2007), s. 60-62. 
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andra ord föreligger ett relevanskriterium och det måste avgöras vilka 
alternativ till åklagarens gärningsbeskrivning som är rimliga att eliminera.29 
 
Vad som står relativt klart är att påståenden om väldigt osannolika 
händelseförlopp i princip inte kan utgöra ett tvivel som anses rimligt. 
Konsekvensen blir att domstolen ska avfärda ett sådant händelseförlopp. 
Härav följer vidare att påståenden om möjliga alternativa skeenden måste 
testas innan de kan avfärdas.30 
 
I praktiken är det mer eller mindre omöjligt att lägga fram alla tänkbara 
alternativa hypoteser. Som ett första steg blir det då viktigt att pröva 
huvudhypotesens stöd. Prövningen av alternativa hypoteser bör enligt 
Schelin därefter företas i syfte att fastställa huruvida domstolens inledande 
bedömning, att bevisningen når upp till beviskravet, är tillförlitlig. Det 
handlar om att tillförsäkra ett starkt beslutsunderlag samt utesluta att 
domstolen grundat sitt ställningstagande på bevisning som egentligen inte är 
tillräcklig att dra säkra slutsatser utifrån.31 
 

2.2.4 Sammanfattning 

De två inledande bevisvärderingsmetoderna, som båda utgår ifrån ett 
sannolikhetsbegrepp där frekvensberäkning blir centralt, används idag 
vanligtvis inte i den praktiska rättstillämpningen. Ursprungssannolikhet 
synes främst ha ett värde på ett mer bevisteoretiskt plan och innebär 
analyser av bevisvärderingen i form av en intellektuell process snarare än ett 
praktiskt hjälpmedel.32 
 
Ett problem som dyker upp i samband med de här båda metoderna är hur 
olika grader av sannolikhet ska preciseras. Detta görs i lagstiftning och 
rättspraxis ofta i verbala ordalag, vilket är att föredra framför en precisering 
i numeriska tal. En felkälla som bör noteras är även vilka populationer som 
beräkningen ska grundas på.33  
 
I samband med att Högsta domstolen introducerade det för brottmål nu 
rådande beviskravet angavs också att prövningen bör ske genom att andra 
förklaringar och händelseförlopp än åklagarens gärningspåstående 
analyseras. Det här är fortfarande ett rådande tillvägagångssätt i domstolarna 
och Högsta domstolen har även uttalat att metoden inte begränsas till 
bevisvärdering vid grövre brott.34 
 

                                                 
29 Diesen (1994), s. 129. 
30 Lambertz (2009), s. 4. 
31 Schelin (2007), s. 60. 
32 Diesen (1994), s. 120-121. 
33 Bolding (1989), s. 91. 
34 Se NJA 1980 s. 825 och NJA 1990 s. 555. 
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2.3 Särskilt om muntliga utsagor 

Bevisvärdering av muntliga utsagor skiljer sig i princip inte från värdering 
av andra bevis, men kan medföra vissa svårigheter i praktiken. Utsageanalys 
blir dessutom särskilt problematisk ifall bevisningen i ett mål uteslutande 
består av utsagor.35 
 
Vissa utgångspunkter är viktiga att ha i åtanke då man har att bedöma 
muntliga utsagor. Det är exempelvis vanligt att olika individer har skilda 
uppfattningar om ett verkligt händelseförlopp. Den subjektiva uppfattningen 
om verkligheten vid en viss händelse är baserad på minnet från denna, vilket 
i sin tur är beroende av flera faktorer. Minnet kan till exempel påverkas av 
individuella psykologiska egenskaper och händelsens karaktär, men även 
utsagepersonens motivation och förmåga att återberätta en händelse måste 
vägas in i helhetsbedömningen. Vidare är både perioden fram till 
återberättandet och själva återgivandet av ett händelseförlopp utsatta för 
olika typer av påverkan som kan utgöra felkällor, vilket domstolen måste 
vara medveten om och ha i åtanke vid bedömningen.36 
 
I situationer då två personers utsagor beskriver en och samma händelse på 
helt skilda sätt behöver det således inte innebära att någon av dem medvetet 
talar osanning utan berättelserna kan spegla individernas subjektiva sanning, 
så som denne uppfattat händelseförloppet. Vid utsageanalys blir det 
avgörande att fastslå vilken utsaga som anses bäst beskriva det verkliga 
skeendet. En bedömning av en utsaga som strävar efter att vara rättvisande 
bör därmed analysera samtliga förutsättningar, både psykologiska och 
rättsliga.37 
 
Det faktum att vittnen ser fel, minns fel, förtränger, förskönar och glömmer 
är således felkällor som domstolen bör ta hänsyn till vid utsageanalysen.38 
 
Ekelöf har yttrat att man lättast antar svårigheterna i att bedöma värdet av ett 
förhör om utsagebeviset ses som en bevisserie. Tanken med det synsättet är 
att indelningen i en bevisserie medför att analysen av utsagans svagheter blir 
enklare.39 
 
Diesen har uttalat sig skeptiskt mot den metod som Ekelöf förespråkar och 
menar att det är en föga framkomlig väg att beräkna bevisvärdet för 
muntliga utsagor i kedjeform. Synpunkten grundar sig på att man i 
kedjefallet betraktar iakttagelsen av en händelse som första, erinringen som 
andra och återrapporteringen som tredje ledet i kedjan. Diesen framhåller att 
vittnesmål då i princip alltid riskerar att få ett lågt bevisvärde och 
exemplifierar detta genom att ge vart och ett av de tre leden ett värde som är 

                                                 
35 Schelin (2007), s. 88. 
36 Diesen (1994), s. 41-42. 
37 Schelin (2007), s. 104. 
38 Samuelson (2005), s. 16-17. 
39 Ekelöf och Boman (1992), 124 f. 
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90 % vad gäller säkerheten. Detta skulle ge ett slutvärde på 73 % vilket inte 
kan anses nå upp till det beviskrav som uppställs i brottmål.40  
 
Här kan inflikas att en skeptisk hållning, enligt uppsatsförfattarens mening, 
bör företas när det gäller att involvera siffror och procentsatser i 
bevisvärderingen och vid fastställandet av i vilken utsträckning ett 
förhållande eller händelseförlopp med säkerhet kan konstateras. 
 
Domstolen bör enligt Diesen istället fokusera på att få en ökad kunskap om 
olika felkällor som kan spela in vid bedömningen av muntliga utsagor och 
pekar särskilt på att en persons allmänna trovärdighet inte får förväxlas med 
dennes förmåga att avge en korrekt utsaga i ett enskilt fall. Detta kommer att 
beröras längre fram i uppsatsen. 
 

2.4 En modernare rättegång 

En proposition från 2005 ledde fram till vissa förändringar vad gäller 
domstolarnas bevisvärdering vid muntliga utsagor. Det övergripande syftet 
med förändringen var att skapa en modernare rättegång i allmän domstol 
där krav på en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv handläggning av 
ärenden uppfylls. 
 
En del av den här moderniseringen innefattar att en användning av modern 
teknik får större inverkan vid domstolsförhandlingen. Förhör med vittnen i 
tingsrätt dokumenteras med videoteknik i syfte att ge hovrätterna ett bättre 
underlag för utsageanalys än vad de tidigare använda ljudupptagningarna 
kunde åstadkomma. 
 
Enligt bestämmelsen i RB 35:13 2 st. får muntligt bevis tas upp på nytt i 
hovrätten endast om ytterligare frågor behöver ställas och enligt 
propositionen kan videoupptagning, istället för ljudupptagning, förmedla 
fler betydelsefulla aspekter vid bedömning av utsagor, såsom till exempel 
gester och ansiktsuttryck.41 
 
I förarbetet betonas att en fördel gällande videoupptagning, istället för att 
höra en person på nytt i hovrätten, är att berättelsen i tingsrätten lämnats i 
närmare anslutning till själva händelsen och att detta generellt ger bättre 
uttryck för vittnets verkliga iakttagelser.42 
 
Något som diskuterades i samband med förberedelserna av reformen på det 
aktuella området var att tillämpningen av principerna om muntlighet, 
omedelbarhet och koncentration kom att påverkas till viss del. Ett 
mångskiftande samhälle ställer nya krav på handläggningen i domstol 

                                                 
40 Diesen (1994), s. 42. 
41 Prop. 2004/05:131, s. 106; Läs mer om vittnespsykologisk forskning kring 
kroppsspråkets betydelse vid utsageanalys i avsnitt 5.2.5 nedan. 
42 Prop. 2004/05:131, s. 106. 
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samtidigt som målen generellt sett ökat i omfattning och komplexitet. I den 
modernare rättegången vill man undvika ett tungrott samt tids- och 
kostnadskrävande förfarande. Mot bakgrund av detta menade regeringen att 
vissa ändringar i uppmjukande riktning, gällande regler som berör nämnda 
principer, var nödvändiga.43 
 
Den nya handläggningsformen har i den här uppsatsen beaktats under 
arbetets gång och återknyts till i avslutningen. 
 
 
 

                                                 
43 Prop. 2004/05:131, s. 81. 
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3 Vittnespsykologi 

3.1 Introduktion och terminologi 

Många aktörer som är verksamma inom rättsväsendet måste regelmässigt 
bedöma utsagor och ta ställning till om en persons uppgifter i ett visst 
ärende är tillförlitliga eller ej. 
 
Inom vittnespsykologin studeras rättsliga aktörer utifrån ett 
beteendevetenskapligt perspektiv. Begreppet vittnespsykologi kan 
preciseras på olika sätt, men avser enligt en allmän definition kunskap om 
faktorer som påverkar graden av tillförlitlighet i utsagor.44 
 
Det delområde där utsageanalysen återfinns benämns ofta lögnens psykologi 
eller utsagepsykologi. För att undvika förvirring i terminologin kommer i 
det följande emellertid den övergripande termen vittnespsykologi att 
användas vid samtliga diskussioner som berör bedömning av tillförlitlighet i 
muntliga utsagor. 
 
På det aktuella området sker forskning främst gällande människors förmåga 
att bedöma personers trovärdighet och utsagors tillförlitlighet, de objektiva 
ledtrådar som särskiljer sanning och lögn samt tillvägagångssätt för att 
förbättra individers förmåga att avslöja lögn. Forskningen syftar även till att 
utröna och systematisera vilka verkliga skillnader som finns mellan 
sanningssägare och lögnare, både gällande verbalt innehåll samt 
fysiologiska indikationer och kroppsspråk.45 
 
För att minska felkällorna vid bedömningen av utsagor har särskilda 
vittnespsykologiska arbetsmetoder utvecklats. I kapitel fem presenteras 
närmare exempel på detta, vilket följs av ett avsnitt där de erfarenhetssatser 
som Högsta domstolen använt sig av vid utsageanalys jämförs med 
forskningsresultat från vittnespsykologin på det aktuella området. 
 

3.2 Vittnespsykologers roll i domstolen 

Redan i början av 1960-talet framhöll Trankell att vittnespsykologers 
uppgift är att klarlägga enskilda utsagors uppkomstbetingelser. Inom 
uppgiften ryms inte att avge uttalanden om vittnens allmänna trovärdighet 
eftersom vittnespsykologers sakkunskap inte består i att denne skulle kunna 
värdera bevisning bättre än domstolen.46 
 

                                                 
44 Schelin (2007), s. 75. 
45 Strömwall, Hartwig och Granhag (2008), s. 379. 
46 Trankell (1971), s. 38. 
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Domstolen kan således utnyttja vittnespsykologers sakkunskap för att öka 
sina möjligheter att bygga bevisvärderingen på en saklig, mer ingående 
information om bevismaterialets egenskaper. Detta kan underlätta i syftet att 
undvika skönsmässiga värderingar av vittnens uppträdande i rätten och 
dennes berättelse. 
 
Vittnespsykologers roll i dagsläget som sakkunnigvittne kommer att 
återknytas till längre fram i den här framställningen. 
 

3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Att skilja sanningssägare från lögnare är en väldigt svår uppgift. I en 
metaanalys, där närmare 300 studier sammanställdes beträffande 
människors förmåga att upptäcka lögner, visades en korrekthetsgrad på i 
genomsnitt 54 %. Resultatet motsvarar alltså i princip slumpnivå.47  
 
Vid bedömning av huruvida utsagor ska anses sanningsenliga eller ej nämns 
vanligtvis både trovärdighet och tillförlitlighet. De båda begreppens 
betydelseområde är emellertid till viss del åtskilt även om de ibland tenderar 
att gå in i varandra, vilket kommer att visas nedan.  
 
I en tingsrättsdom har problemställningen formulerats på följande sätt: 
 
”Målsäganden, som klart och tydligt lämnat sina uppgifter, har på 
tingsrätten gjort ett mycket trovärdigt intryck. Det kan emellertid enligt 
tingsrättens uppfattning ifrågasättas om hennes uppgifter är helt 
tillförlitliga.”48 
 
För att åskådliggöra skillnaden bör utsageanalysen alltså delas in i flera 
moment där trovärdighetsbedömningen utgör det första. 
 

3.3.1 Trovärdighet 

Bedömningen av trovärdighet under en huvudförhandling är till sin karaktär 
relativt omedelbar och grundar sig på både verbala och kroppsliga intryck 
från utsagepersonen då denne avger sin berättelse. Prövningen kan beskrivas 
vara av delvis intuitiv karaktär.49 
 
Vid en huvudförhandling kan det vara svårt att tolka det som den hörde 
säger. Förhörspersonen har ofta hörts vid ett eller flera tillfällen tidigare 
vilket gör att minnesbilden kan vara påverkad och snedvriden. Vidare bör 
beaktas att eventuella överraskningsmoment i stort sett är obefintliga 

                                                 
47 Bond och DePaulo (2006). 
48 Borgström (1998), s. 99, se citat från Stockholms tingsrätt på s. 106. 
49 Bring, Diesen och Wahren (2008), s. 185-186. 
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eftersom den hörde är någorlunda förberedd på vilka frågor som kommer att 
ställas, vilket riskerar att resultera i en inövad berättelse.50  
 
Detta är således variabler som domstolen bör beakta vid 
trovärdighetsbedömningen. 
 
Vidare kan vissa kriterier vara vägledande vid bedömningen av en persons 
trovärdighet. Gemensamt för dessa är dock att tillämpningen bör ske med 
försiktighet då trovärdighet i regel allmänt sett är svårbedömt. Samtidigt är 
individer olika och beter sig därmed inte identiskt i likartade situationer. 
 
Rätten bör vara uppmärksam på de svar man får från den hörde. Detta gäller 
särskilt vid ledande frågor och syftet är att försöka avgöra ifall personen 
tenderar att anpassa sina svar för att förefalla duktig. Ett kriterium som här 
analyseras är således huruvida den hörde framstår som påverkbar gällande 
frågor denne ställs inför. Domstolen kan även ta hjälp av tidigare förhör och 
de svar som där avgetts.51 
 
Den hördes motivbild kan också i vissa fall spela in i bedömningen. Här 
avses hur motiverad eller intresserad personen är, till exempel huruvida det 
finns något egenintresse beträffande utgången i målet.52 
 
Vissa aspekter pekar mot att utsagan har hög sanningshalt. Ett exempel är 
tidsaspekten då det första förhöret en person genomgår ses som extra 
viktigt. Målsättningen med ett sådant förhör är att det ska hållas tidsmässigt 
så nära händelsen som möjligt och gärna vara överraskande i sin karaktär.53 
 
Tanken med tidsaspekten synes alltså vara att ett sådant förhör till viss del 
kan utesluta att den hörde påverkats av yttre omständigheter, vilket alltid är 
en riskfaktor vid återberättande och diskussioner om händelsen med andra 
människor. 
 
I domstolens bedömning gällande vad som talar för en större trovärdighet 
kan vidare inkluderas ifall den hörde framställer sig själv på ett ofördelaktigt 
sätt och samtidigt framhäver vissa gynnande omständigheter för 
motparten.54 
 
Ofta nämns kroppsliga signaler i form av svettning, rodnad och nervösa 
rörelser som klassiska tecken på att en person talar osanning. Den 
beteendevetenskapliga forskningen visar emellertid att det är ytterst osäkert 
att förlita sig på människors kroppsspråk för att avgöra om personen ljuger 
eller talar sanning. Få kroppsliga signaler har säkert kopplats ihop med lögn. 
En metaanalys fastslår att lögnares pupiller tenderar att vara mer utvidgade 

                                                 
50 Bring, Diesen, Schelin och Wilton (1996), s. 339-340.  
51 A. a., s. 342. 
52 Se exempelvis NJA 1992 s. 446 där domstolen uttryckte att ”dottern ej hade motiv att 
beljuga fadern”. 
53 Bring et al (1996), s. 373. 
54 A. a., s. 374. 
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samt att de talar i ett ljusare tonläge. Däremot skiljer sig beteendet inte åt 
mellan sanningssägare och lögnare gällande huruvida personen möter 
blicken, i vilken utsträckning denne kliar sig eller ändrar kroppsställning.55 
 
Rörande den hördes kroppsspråk kan bedömningen ytterligare kompliceras 
då forskning visat att personer som är nervösa i många fall uppvisar de 
verbala och kroppsliga beteenden som traditionellt ansetts följa när en 
person talar osanning.56 
 
Medvetenhet om det sistnämnda är viktigt för rätten då de ska göra sin 
trovärdighetsbedömning, inte minst eftersom en förhandling i domstol för 
de flesta människor är en ovan och säkerligen relativt pressande situation, 
som inte sällan medför viss nervositet. 
 
Trovärdighetsbedömningen utgör alltså ett första steg i utsageanalysen. Det 
är viktigt att värdering av en utsaga aldrig stannar vid den intuitiva 
bedömningen. Domstolen måste härutöver göra en mer strukturerad 
analys.57 
 

3.3.2 Tillförlitlighet 

Utsageanalysens andra moment rör själva bedömningen av utsagan och sker 
i huvudsak under överläggningen i rätten. Analysen berör hur en person 
uttrycker sig och med vilka ord utsagan återges. Det är därmed fråga om den 
värdering där domstolen granskar utsagans innehåll i förhållande till 
samtliga fakta i målet. Domstolens slutsats fastställer vilket bevisvärde 
utsagan ska tillskrivas, vilket sedan används vid den slutgiltiga 
sammanvägningen av bevisen i målet.58 
 
Vid analysen av de uppgifter som framkommit bör rätten dels göra en 
helhetsbedömning, men även en analys av varje i berättelsen angiven 
uppgift. En persons utsaga kan nämligen ha ett högt bevisvärde i en del, 
exempelvis rörande gärningsmannaskapet, men sakna bevisvärde i en annan 
del. Ett vanligt misstag består i att betrakta en utsaga som en helhet och 
godta den fullt ut, alternativt underkänna den helt, till följd av att 
förhörspersonen ljugit på någon punkt i utsagan.59 
 
Tillförlitlighetsbedömningen utgör alltså ett annat led vid utsageanalys än 
bedömningen av en persons trovärdighet. Schelin menar att det är en brist i 
tillvägagångssättet när jurister slår samman betydelsen av trovärdighet och 
tillförlitlighet och på så sätt kommer fram till att en persons deklarerade 
uppgifter är tillförlitliga till följd av att denne bedöms som trovärdig. Den 

                                                 
55 DePaulo (2003). 
56 Vrij (2000). 
57 Bring et al (2008), s. 187. 
58 A. a., s. 186. 
59 A. a., s. 188. 
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omständigheten att en individ är trovärdig ska alltså inte uppväga att 
uppgifterna i utsagan ej är tillförlitliga.60 
 
Vid bevisvärderingens övergång från den inledande bedömningen av 
trovärdighet till den efterföljande tillförlitlighetsbedömningen aktualiseras 
de kriterier som Högsta domstolen använt för att avgöra utsagors kvalitet 
och sanningsenlighet. I nästa avsnitt analyseras dessa kriterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Bring et al (1996), s. 376-377. 

 22



4 Utsageanalys i Högsta 
domstolen 

Då muntliga utsagor utgör huvudbevisning i ett mål blir det av särskild 
betydelse att göra en genomarbetad bevisvärdering för att det ska vara 
möjligt att döma en person mot dennes nekande. Som tidigare nämnts 
åligger det domstolen att pröva och avgöra bevisfrågan i enlighet med RB 
35:1 och det är en uppgift man inte får avhända sig.61 
 
I förevarande kapitel görs en genomgång av de erfarenhetssatser, eller 
kriterier, som Högsta domstolen fäst särskild vikt vid när det gäller hur en 
tillförlitlig utsaga bör vara konstruerad. I nästkommande kapitel kommer 
sedan en jämförelse att ske gällande huruvida forskning inom 
vittnespsykologin kunnat ge vetenskapligt stöd åt nämnda kriterier. I 
jämförelsen fokuseras på sex kriterier som förekommit i Högsta domstolens 
bedömningar. 
 
Högsta domstolen har använt sig av ett antal relativt allmänt tillämpbara 
kriterier för utsageanalys i flera avgöranden, där särskilda bevissvårigheter 
uppkommit till följd av att bevisningen i princip endast bestått av muntliga 
utsagor.62 
 
De kriterier som Högsta domstolen har utgått ifrån vid analysen av muntliga 
utsagors tillförlitlighet bygger på en kombination av strukturerad 
domarerfarenhet och erfarenhetssatser som till viss del hämtats från 
Trankells vittnespsykologiska teorier.63  
 
Enligt Gregow har prejudikaten haft som avsikt att landets domare ska få 
vägledning för att avgöra utsagemål efter en objektiv norm, så att 
enhetlighet beträffande bedömningen i större utsträckning ska kunna 
uppnås.64 
 
Utsagemål är i sig ofta komplicerade och om lika mål bedöms olika finns en 
risk att allmänhetens förtroende för rättsväsendet minskar.65  
 
Normalt sett har domstolen i ett mål valt ut fyra till fem kriterier som ansetts 
adekvata för den individuella utsagan. Syftet med kriterierna har varit att ge 
stöd åt den bevisvärdering som ska göras av varje enskild utsaga.66  
 

                                                 
61 Diesen (2008), s. 401. 
62 Se exempelvis NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s. 40, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 446, NJA 
1993 s. 68 och NJA 2005 s. 712.  
63 Diesen (1999-2000), s. 298. 
64 Gregow (1996), s. 514. 
65 Schelin (2007), s. 163. 
66 Bring et al (2008), s. 189-190. 
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Om rätten efter prövningen finner att utsagan uppfyller de kriterier som satts 
upp för granskning är utsagan att betrakta som tillförlitlig. 
 

4.1 Erfarenhetssatser vid analysen 

I flera mål där muntliga utsagor utgjort huvudsaklig bevisning har alltså 
Högsta domstolen avgjort utsagans kvalitet genom en prövning av huruvida 
denna uppfyller de kriterier, eller erfarenhetssatser, som antas tala för att 
utsagan är tillförlitlig.  
 
Den hypotes domstolen utgått ifrån är således att en lögnaktig utsaga skiljer 
sig från en sanningsenlig utsaga på ett kvalitativt sätt.67 
 
Nedan görs en genomgång av sex viktiga kriterier som beaktats i Högsta 
domstolens praxis. 
 

4.1.1 Lång och sammanhängande utsaga 

Enligt Högsta domstolen präglas en sanningsenlig utsaga av att den är lång. 
Detta eftersom man menar att det är svårare att hålla ihop en utsaga och 
samtidigt undvika att säga emot sig själv ifall berättelsen bygger på lögn, 
vilket bland annat framgår av resonemangen i NJA 1988 s. 40 samt NJA 
1992 s. 446. 
 
I NJA 1980 s. 725 framhålls att en utsagas tillförlitlighet är beroende av 
huruvida den är sammanhängande och klar. Vad som menas med en 
sammanhängande utsaga berörs i NJA 1992 s. 446 där domstolen pekar på 
att utsagan innehåller detaljer och episoder som bildar en sammanhållen 
helhet. 
 
I övrigt synes förtydliganden gällande innebörden av en lång och 
sammanhängande utsaga saknas. Begreppen används emellertid som sagt 
återkommande i praxis och spelar ofta en stor roll vid bedömningen av en 
utsagas tillförlitlighet. 
 

4.1.2 Detaljerad utsaga 

Högsta domstolen har angett detaljrikedom som ett viktigt kriterium för en 
sanningsenlig utsaga.68 Samtidigt har domstolen yttrat att arten av detaljer i 
många fall är viktigare än mängden. Med art avses om utsagepersonen 
exempelvis återgett pregnanta detaljer. Även återgivande av replikskiften 
kan spela en avgörande roll.69 

                                                 
67 Schelin (2007), s. 164. 
68 NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s. 40. 
69 NJA 1992 s. 446, NJA 1993 s. 68. 
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I NJA 1992 s. 446 angav rätten att skildringen av en rad detaljer medförde 
att utsagans tillförlitlighet stärktes. Hit hörde målsägandens skildring av ett 
närmande från fadern efter en fest i den syrianska kyrkan. Även ett 
övergrepp i familjens kök återgavs med pregnanta detaljer som enligt 
domstolen talade för att det var fråga om en verklig upplevelse. 
 
I NJA 1993 s. 68 hade en 12-årig flicka utsatts för sexuella övergrepp och i 
domstolen bland annat angett att hon sagt till den tilltalade att ”hon var 12 
och inte 15 år” samt att ”han var gift med hennes mamma och inte med 
henne”. De återgivna replikskiftena ledde till att rätten satte ökad tilltro till 
målsägandens berättelse. 
 
När en utsaga innehåller detaljer som ger intryck av att det är fråga om 
minnesbilder målsäganden verkligen upplevt har Högsta domstolen alltså 
ansett att tillförlitligheten i utsagan stärkts.  
 
Förhållandet att en utsaga ger sken av att vara självupplevd kommer även att 
behandlas längre fram och det kommer visa sig att flera kriterier i vissa 
avseenden går in i varandra.  
 

4.1.3 Konstanskriteriet 

Det händer att en utsaga ändras i mer eller mindre omfattning från ett 
förhörstillfälle till ett annat. En målsägande eller ett vittne kan till exempel 
ange en sak vid polisförhör men en annan sak vid huvudförhandling i 
domstolen. 
 
När det gäller konstans i utsagan vid upprepade förhör har Högsta 
domstolen framhävt att för det fall utsagorna stämmer väl överens är detta 
en indikation på att de är sanningsenliga. Det är inget krav från domstolens 
sida att berättelsen i alla delar ska stämma överens mellan olika 
förhörstillfällen utan det är tillräckligt att utsagan är konstant i avseenden av 
betydelse.70 
 
Noterbart är också att en fullständigt identisk berättelse kan antas vara 
inövad och därav riskera att förlora i värde. 
 
Ibland måste domstolen prioritera mellan olika kriterier och i NJA 1992 s. 
446 bedömdes att detaljkriteriet skulle väga tyngre än konstanskriteriet. I 
målet hade en flickas utsaga angående ett sexuellt övergrepp inte varit 
konstant genom processen, men detta ansågs alltså uppvägt av den 
detaljrikedom som präglade hennes berättelse. 
 
Konstanskriteriet har kommenterats av Gregow som menar att vissa 
uppgifter om exempelvis påstådda övergrepp, och dess omfattning samt 

                                                 
70 NJA 1988 s. 40, NJA 1993 s. 310. 
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placering i tid, kan variera till viss del utan att det blir anmärkningsvärt. 
Detta bör dock i sådana fall åtföljas av en godtagbar förklaring.71 
 

4.1.4 Svårförklarliga punkter i utsagan 

I några rättsfall har Högsta domstolen resonerat kring en utsagas 
verklighetsförankring utifrån huruvida den innehåller några svårförklarliga 
punkter. Det har anförts att ifall en berättelse omfattar punkter som ger 
anledning att tvivla eller annars oförklarliga avsnitt så talar detta emot 
utsagans verklighetsförankring och sanningsenlighet.72 
 
I NJA 1992 s. 446 betonades att tilltron till en målsägandes utsaga kan 
nedsättas om berättelsen är starkt överdriven. Om så är fallet måste 
överdriften analyseras och vara möjlig att förklara för att utsagan ska kunna 
bedömas som tillförlitlig.  
 
I det aktuella målet var den påstådda frekvensen av övergrepp mer än 400 
sexuella närmanden. Enligt domstolen förringade överdriften emellertid inte 
tillförlitligheten i målsägandens utsaga i stort. Förhållandet förklarades med 
att en person som befinner sig i kris kan ha svårt att precisera exakt vad som 
har hänt och kan lätt göra sig skyldig till överdrifter. Att sexuella övergrepp 
förekommit var alltså enligt domstolen inte att utesluta endast till följd av 
överdrifterna. 
 

4.1.5 Sättet en utsaga avges på 

Högsta domstolen har satt ett samband mellan en utsagas intryck av att vara 
självupplevd och sättet utsagan avges på. I flera fall betonas att en utsaga 
lämnats på ett sätt som ger ett trovärdigt intryck som inte ger anledning att 
betvivla uppgifterna.73 
 
När det här kriteriet granskats har domstolen bedömt utsagepersonens 
kroppsspråk. Det har handlat både om ansiktsuttryck och gester, som gett ett 
intryck av att de minnesbilder som lämnats varit självupplevda.74  
 
I NJA 2005 s. 712 lämnade målsäganden enligt domstolen en utförlig 
berättelse under påtaglig sinnesrörelse och föll flera gånger i gråt när hon 
berättade om sina upplevelser. Detta var en av orsakerna till att rätten fäste 
tilltro till utsagan.  
 
Här kan skönjas att det, som tidigare påpekats, ibland är en vag skiljelinje 
mellan trovärdighetsbedömningen och bedömningen huruvida en utsaga ska 
anses tillförlitlig eller ej. 

                                                 
71 Gregow (1996), s. 518. 
72 NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 446. 
73 NJA 1988 s. 40, NJA 1991 s. 83. 
74 NJA 1993 s. 616. 
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Gregow har betonat att nämnda intryck måste analyseras med viss 
försiktighet. Det finns en icke obetydlig risk att bedömningen blir subjektiv, 
där olika personer kan ha helt olika uppfattningar och misstag lätt kan ske. 
Detta är särskilt viktigt i de fall då det gäller intryck som talar för att en 
utsaga ska anses sanningsenlig.75 
 

4.1.6 Intryck av att vara självupplevd 

Som nämnts i föregående avsnitt har Högsta domstolen ibland fäst vikt vid 
att en utsaga ska förmedla ett trovärdigt intryck eller att den ska ge intryck 
av att vara självupplevd. 
 
I NJA 1993 s. 616 fäste domstolen vikt vid att målsäganden under förhören 
varit allvarlig och samlad, att hon övervägt svaren, återgett minnesbilder på 
ett detaljerat sätt och berättat på ett vis som bidrar till intrycket att det är 
något som hon verkligen upplevt. Som exempel nämns bland annat en 
händelse i ett badrum där målsäganden angett vad hon tänkte i situationen 
samt demonstrerat sin och den tilltalades kroppsställningar vid tillfället. 
 
Här närmar sig bedömningen något som grundas på en intuitiv uppfattning 
och Schelin har anfört att det får anses handla om ett allmänt intryck, och 
den sammanfattande granskningen av helhetsbilden, som kommer till 
uttryck i det här kriteriet.76 
 

4.2 Sammanfattning 

Som genomgången visat har vissa kriterier enligt Högsta domstolen ansetts 
påverka en utsagas kvalitet och ifall denna ska anses sanningsenlig eller ej. 
Förutom att en utsaga bör vara lång och detaljrik har domstolen fäst stor vikt 
vid att den förblir konstant i de centrala delarna av berättelsen, men även det 
faktum att berättelsen framstår som självupplevd har framhållits som en 
viktig komponent i en sanningsenlig utsaga.  
 
Som påpekats hänger flera av kriterierna nära samman med varandra och 
detta är något som också kan skönjas vid läsning av Högsta domstolens 
domskäl i flera av de rättsfall som hänvisats till ovan.  
 
Det är alltså även så att några av kriterierna balanserar på gränsen mellan 
den intuitiva trovärdighetsbedömningen och den djupare analysen av 
utsagan, vilken domstolen bör företa i syfte att fastslå ifall denna är 
tillförlitlig så tillvida att den stämmer överens med vad som faktiskt hänt. 
 
De kommenterade erfarenhetssatserna är i vissa delar relativt opreciserade 
men samtidigt alltså överlag allmänt vedertagna. Det är därför intressant att 

                                                 
75 Gregow (1996), s. 519. 
76 Schelin (2007), s. 171. 
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undersöka vilka kriterier som verkligen har testats och erhållit vetenskapligt 
stöd. 
 
I nästkommande kapitel sker bland annat en granskning, ur ett 
vittnespsykologiskt perspektiv, av de sex kriterier som presenterats ovan.  
 
Målsättningen är därmed att utreda vilka kriterier som genom forskning 
erhållit vetenskapligt stöd och ifall det är så att vissa av de erfarenhetssatser 
som Högsta domstolen tagit som utgångspunkt i sina avgöranden egentligen 
saknar sådant stöd. 

 28



5 Vittnespsykologisk 
utsageanalys 

5.1 Uppkomstbetingelser och 
realitetsanalys 

En ny inriktning inom vittnespsykologin utvecklades i början av 50-talet då 
fokus riktades mot utsagans egenskaper snarare än utsagepersonens. 
Utsagors uppkomstbetingelser blev ett viktigt begrepp och man menade att 
verkliga utsagor kan betraktas som konkreta fakta, vilka därmed kan utsättas 
för analys. Teorin bakom en analys av nämnda slag bygger på att autentiska 
utsagor kan särskiljas från fabricerade och att självupplevda händelser har 
andra kännetecken än icke självupplevda händelser.77 
 
Vid ett domstolsförhör, när tillförlitligheten i en utsaga ska bedömas, måste 
man först ta ett steg tillbaka och försöka klarlägga uppkomstbetingelserna 
för utsagan. Den utgångspunkt som ska tas i beaktande är ett verkligt 
händelseförlopp som personen varit med om i form av deltagande eller 
iakttagande. Påverkansfaktorer vid upplevelsetillfället, men även senare 
påverkan vid exempelvis förhör, måste beaktas.78 
 
En fråga som kan underlätta klarläggandet av uppkomstbetingelser för en 
utsaga är bland annat hur den första berättelsen var utformad, det vill säga 
den som normalt sett återgavs nära inpå händelsen. Här blir exempelvis de 
fysiska förutsättningarna för iakttagelserna hos utsagepersonen intressanta, 
men även eventuella relationer till de inblandade samt förekomst av rädsla 
och upprördhet. Utsagans vidare utveckling bör sedan följas för att utröna 
ifall förhörspåverkan kan ha förekommit i form av ledande frågor, 
förväntningar eller önskan att vara förhörsledaren till lags. Även 
utsagepersonens utvecklingsnivå och andra förmågor samt påverkan från 
omgivningen är viktiga faktorer i utredningen av utsagans 
uppkomstbetingelser.79 
 
Med uppkomstbetingelserna klarlagda kan sedan bedömningen av utsagans 
tillförlitlighet övergå i en realitetsanalys. 
 
Som hjälpmedel i särskiljandet mellan fabricerade och självupplevda 
händelser, den så kallade realitetsanalysen, används ett antal 
realitetskriterier.  
 
Vittnespsykologisk forskning har tagit fram en modell för kriterieprövning 
vid analys av utsagor som kallas Statement Validity Assessment (SVA). 

                                                 
77 Wiklund och Sjöström (2004), s. 135. 
78 A. a., s. 136. 
79 A. a., s. 137-138. 
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Modellen har inneburit ett avsteg från de metoder där man försökte avgöra 
den generella trovärdigheten hos en individ. SVA fokuserar istället på hur 
tillförlitlig utsagan är, vilket även är den grundläggande utgångspunkten för 
vittnespsykologi i Sverige idag. I grunden går metoden ut på att försöka 
avgöra huruvida en person talar sanning eller ljuger utifrån hur denne 
uttrycker sig och med vilka ord utsagan berättas.80 
 
SVA har i sin nuvarande form använts inom vittnespsykologisk forskning 
sedan slutet av 80-talet och är baserad på 19 stycken realitetskriterier. 
Kriterierna bygger i sin tur på forskningsresultat från skilda delar av 
beteendevetenskapen i allmänhet och vittnespsykologin i synnerhet. I den 
här framställningen begränsas analysen till att omfatta sex realitetskriterier 
som alltså relateras till Högsta domstolens erfarenhetssatser vid 
utsageanalysen i de rättsfall som togs upp i kapitel fyra. 
 
Vid en överblick visar de studier som finns publicerade rörande SVA ett 
korrekthetsvärde på i genomsnitt drygt 70 % vad gäller metodens förmåga 
att identifiera sanna respektive lögnaktiga utsagor, vilket är signifikant 
bättre än slumpnivå. Det här är alltså i jämförelse med att inte använda 
någon strukturerad metod för utsageanalysen överhuvudtaget.81 
 
Beträffande en utsagas kvalitet så anses den högre ju fler realitetskriterier 
som föreligger, det vill säga ju fler uppfyllda kriterier desto större bedöms 
sannolikheten vara att det också är fråga om en sanningsenlig utsaga.82 
 
Det är viktigt att påpeka att realitetskriterierna är ett hjälpmedel vid 
utsageanalys och inte någon absolut bedömning. När en berättelse uppfyller 
flertalet av de uppställda kriterierna kan man dock vid en sammanfattande 
bedömning göra den avvägningen att det finns starka indikationer för att 
berättelsen överensstämmer med verkligheten. 
 

5.2 Utsageanalys inom vittnespsykologin 

I det här avsnittet sker en undersökning av Högsta domstolens utsageanalys 
i ljuset av vittnespsykologisk forskning. Syftet är således att jämföra och 
fastställa vilka av domstolens kriterier som har erhållit vetenskapligt stöd. 
Dispositionen följer därför upplägget i avsnitt 4.1 ovan. 
 

5.2.1 Lång och sammanhängande utsaga 

Högsta domstolens ståndpunkt att en berättelses längd är viktig för att 
utsagan ska anses sanningsenlig har efterforskats inom vittnespsykologin. 
Antagandet att det är svårare att kontrollera språk och innehåll under en 

                                                 
80 Wiklund och Sjöström (2004), s. 161-162; Strömwall et al (2008), s. 383. 
81 Strömwall et al (2008), s. 386. 
82 Schelin (2007), s. 179. 

 30



längre utsaga synes riktigt då forskningen anger att en faktor som antas 
förbättra möjligheterna att avslöja en lögnare är att låta denne tala länge. 
Utsagans längd utgör alltså en objektiv indikator för att den är 
sanningsenlig.83 
 
Schelin pekar emellertid på en begränsning vid tillämpningen av 
längdkriteriet då svårighet kan uppstå när det gäller att avgöra hur en enskild 
utsaga uppfyller detta, det vill säga vad som ska klassas som en lång 
respektive kort utsaga.84 
 
Sammanhangskriteriet har tillämpats av Högsta domstolen och utgör även 
ett realitetskriterium enligt SVA om man i detta innefattar att utsagan ska ha 
en logisk struktur. Med andra ord ska olika delar av berättelsen inte vara 
motstridiga, inkonsekventa eller på annat sätt avvika från varandra. Kriteriet 
som säger att en utsaga bör ha en logisk struktur och vara följdriktig har 
erhållit starkt vetenskapligt stöd.85 
 
Vidare har forskningen uttryckt starkt stöd för att det många gånger är svårt 
för en person som talar osanning att återge en berättelse i icke kronologisk 
ordning. Det är därmed en god idé att låta utsagepersonen framställa sin 
utsaga på detta vis.86 
 

5.2.2 Detaljerad utsaga 

Högsta domstolens erfarenhetssatser gällande detaljrikedom får stöd i den 
vittnespsykologiska forskningen, som visar att lögnaktiga utsagor generellt 
är mindre detaljerade. Till skillnad mot vad Högsta domstolen angett finns 
det dock även starkt stöd för att antalet detaljer är en viktig indikator för en 
sanningsenlig utsaga. Forskningen anger att detaljkriteriet hänför sig till 
antalet detaljer och till hur komplett utsagan är.87 
 
Sanningssägare skildrar enligt Högsta domstolen också replikskiften och 
återger pregnanta detaljer i större utsträckning än lögnaren. Att 
utsagepersonen återger en viss art av detaljer samt replikskiften, och att 
detta kan sättas i samband med en historiskt sann utsaga, får starkt stöd i 
vittnespsykologisk forskning.88 
 

5.2.3 Konstanskriteriet 

Högsta domstolen har uttryckt att det talar för att en utsaga är sanningsenlig 
om det finns en konstans i denna mellan olika förhörstillfällen. 

                                                 
83 Vrij (2000), s. 133 f.; Vrij (2004), s. 301 f. 
84 Schelin (2007), s. 185. 
85 DePaulo och Morris (2004), s. 26 f; Vrij (2000), s. 133 f. 
86 Vrij (2000), s. 302. 
87 DePaulo och Morris (2004), s. 22-26. 
88 Vrij (2005), s. 12 f. 
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Vittnespsykologisk forskning är i linje med denna ståndpunkt i den mån att 
centrala detaljer bör vara konstanta över tid och därmed vara resistenta mot 
efterföljande påverkan i större utsträckning än perifera detaljer.89 
 
Schelin poängterar dock att forskningen sammanfattningsvis inte kunnat 
påvisa att konstans eller brist på konstans i utsagan som helhet skulle kunna 
användas för att avgöra verklighetsförankringen hos denna.90 Vissa 
förändringar i utsagan är naturliga och står i överensstämmelse med vad 
som kan förväntas utifrån dess uppkomstbetingelser. I sådana fall bör viss 
förändring inte tillskrivas någon negativ innebörd gällande tillförlitligheten i 
utsagan. Vittnespsykologiska forskare rekommenderar emellertid att 
konstanskriteriet används med försiktighet av domstolarna.91 
 

5.2.4 Svårförklarliga punkter i utsagan 

Om en utsaga inte innehåller svårförklarliga punkter eller delar som ger 
anledning att tvivla på uppgifterna menar Högsta domstolen att det talar för 
att utsagan är sanningsenlig. 
 
Schelin anger att det saknas forskning som direkt stödjer resonemanget att 
en utsagas tillförlitlighet omedelbart försvagas som en följd av att den 
innehåller svårförklarliga punkter. I ett fall där en berättelse innehåller delar 
som är svårförklarliga är det istället viktigt att orsaken därtill granskas för 
att utröna ifall det finns någon rimlig förklaring. Utsagepersonen kan ha 
missuppfattat något eller misstolkat vissa förhållanden och om det finns en 
godtagbar förklaring bör tillförlitligheten inte påverkas negativt.92 
 

5.2.5 Sättet en utsaga avges på 

Gällande det här kriteriet har Högsta domstolen bland annat låtit det 
innefatta mimik och kroppsspråk. Forskningsresultat pekar på att det finns 
en allmän tendens att överskatta betydelsen av exempelvis ansiktsuttryck 
och att det därmed är att rekommendera en restriktiv hållning beträffande 
detta. En lögnare antas till exempel ofta ha svårare att behålla ögonkontakt 
samt le och blinka oftare än sanningssägare. Något vetenskapligt stöd för 
detta har dock ej framkommit och faktum är att studier visat att 
bedömningar av utsagor i allmänhet blir säkrare om man inte kan se 
utsagepersonens ansikte.93 
 
Beträffande större kroppsrörelser som ändrad sittposition eller huvudrörelser 
måste domstolarna iaktta försiktighet och inte låta ökad förekomst av sådana 
faktorer påverka tillförlitlighetsbedömningen i negativ riktning. 

                                                 
89 Safer, Christianson, Autry och Österlund (1998), s. 102 f. 
90 Schelin (2007), s. 190. 
91 Fisher och Cutler (1996), s. 27. 
92 Schelin (2007), s. 191. 
93 Vrij (2004), s. 303. 
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Vittnespsykologisk forskning har visat att antalet kroppsrörelser istället 
minskar vid lögn och att begränsad användning av illustratorer och 
kroppsrörelser utgör säkra icke-verbala indikationer på lögn.94 
 
Överlag finns det en risk att personer som bedömer utsagor överskattar 
betydelsen av indikationer som är icke-verbala och i för stor utsträckning 
förlitar sig på dessa. Det blir således viktigt att i största möjliga mån 
särskilja en individs kroppsspråk från dennes muntliga berättelse.95 
 

5.2.6 Intryck av att vara självupplevd 

I det här kriteriet innefattas en bedömning av det allmänna intryck en 
utsageperson ger. Återigen riskerar detta att till viss del styras av individens 
kroppsspråk. Som nämnts finns det emellertid inte några forskningsresultat 
som fastslår att enbart en persons kroppsliga beteende kan ligga till grund 
för en bedömning huruvida denne talar sanning eller ej.96 
 
Högsta domstolen har alltså i vissa mål påpekat att en utsaga ger ett intryck 
av att vara självupplevd vilket därmed talat för en sannolik 
verklighetsförankring. Det finns en risk att omedvetna processer hos en 
bedömare styr huruvida en utsageperson uppfattas som trovärdig och att 
denna bedömning i sig påverkar tillförlitlighetsbedömningen. Schelin menar 
att uppfattningen om att en utsaga verkar vara självupplevd är en mycket 
komplex bedömning och förordar således en försiktig tillämpning av det här 
kriteriet.97 
 

5.2.7 Sammanfattning 

I delen som hänför sig till en jämförelse mellan Högsta domstolens kriterier 
och vittnespsykologisk forskning, och dess stöd för nämnda kriterier, har 
framställningen så här långt visat att vissa kriterier faktiskt har vetenskapligt 
stöd. Exempel härpå är längdkriteriet, att utsagan bör ha en logisk struktur 
samt att sanningssägare tenderar att återge replikskiften i större utsträckning 
än lögnare. 
 
Andra erfarenhetssatser får inte lika starkt, eller inget, vetenskapligt stöd 
och bör således tillämpas med stor försiktighet av domstolarna. 
 
Det här avsnittet har främst varit en jämförelse mellan Högsta domstolens 
kriterier och vittnespsykologisk forskning och dess realitetskriterier. Till 
viss del innehåller det dock även inslag av rekommendationer beträffande 
vissa av kriterierna, där det inte alltid framgår hur Högsta domstolen har 
eller skulle ha resonerat. 

                                                 
94 Strömwall et al (2008), s. 380-383. 
95 Schelin (2007), s. 196. 
96 Vrij (2000), s. 31. 
97 Schelin (2007), s. 205. 
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5.3 Vittnespsykologer i domstolarna 

Domstolarna ställs emellanåt inför problem där kunskap krävs gällande 
vetenskaper som ligger bortom juridiken. Ett område som kan ses som en 
hjälpvetenskap utgörs av vittnespsykologin och rätten kan införskaffa 
inblickar i denna genom sakkunnigbevisning. 
 
En intressant aspekt blir i vilken utsträckning domstolarna kan göra 
vittnespsykologins forskningsresultat till en del av rätten och hur dessa ska 
integreras med det strikt juridiska materialet.98  
 
Under 80-talet användes vittnespsykologer som sakkunniga relativt flitigt i 
domstolarna, särskilt vid mål om övergrepp mot barn. Enligt Schelin kan 
orsaken till detta vara att den vittnespsykologiska metoden i stort påminner 
om det strukturerade tillvägagångssätt som jurister använder vid analysen av 
bevis.99 
 
I början av 90-talet gjorde dock Högsta domstolen ett längre uttalande i 
domskälen till ett mål, som rörde sexuella övergrepp mot ett barn, angående 
användningen av vittnespsykologer i domstolarna. 
 

5.3.1 NJA 1992 s. 446 och dess inverkan 

Utvecklingen gick alltså under många år mot att vittnespsykologer användes 
allt flitigare av domstolarna. Till sist ansåg emellertid Högsta domstolen att 
dessa sakkunniga fått för stort inflytande på juristens beslutsfattande och i 
NJA 1992 s. 446 anfördes bland annat att domstolarna inte på ett okritiskt 
sätt ska utgå ifrån vad vittnespsykologiska experter säger. Domstolarna 
måste alltid göra en självständig bedömning vilken ska grunda sig på målets 
utredning i dess helhet.100 
 
Högsta domstolen framhöll i domskälen att vittnespsykologerna inte 
tillhandahåller någon exakt vetenskap samt att domstolarna måste ta hänsyn 
till risken att den sakkunnige kan ha identifierat sig med någon av parterna, 
låt vara på ett undermedvetet plan. För att minimera risken för det 
sistnämnda menade Högsta domstolen att det är att föredra att domstolarna, 
och inte någon av parterna, utser eventuella sakkunniga som dessutom i 
normala fall endast behöver vara en till antalet. Domstolarna ska också, 
enligt Högsta domstolen, vara restriktiva och noga bedöma behovet av 
sakkunnig expertis. 
 
Trots nämnda restriktioner vid användandet av vittnespsykologer anförde 
Högsta domstolen att dessa kan utgöra värdefull hjälp vid 
trovärdighetsbedömningar så tillvida att experten kan ge nyttig 

                                                 
98 Heuman (2005-06), s. 768. 
99 Schelin (2007), s. 76-77. 
100 A. a., s. 77. 
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bakgrundsinformation och göra rätten uppmärksam på möjliga felkällor i 
sammanhanget. 
 
Schelin tolkar det sistnämnda såsom att sakkunniga bör anlitas för att bidra 
med sin kunskap om tillämpliga erfarenhetssatser, men inte för att 
genomföra utsageanalyser i sig.101 
 
Sammanfattningsvis innebär Högsta domstolens uttalande att det är ytterst 
viktigt att den slutliga bedömningen i ett mål grundar sig inte enbart på 
analysen av en utsaga utan på utredningen i dess helhet, samt att den 
sakkunniges utlåtande endast utgör ett hjälpfaktum vid värderingen av 
utsagepersonens berättelse. 
 

5.3.2 Sammanfattande synpunkter 

Expertutlåtanden i olika former måste granskas utifrån relevansen i det 
enskilda målet. Som nämnts är sådana utlåtanden endast att anse som 
hjälpfakta vid bedömning av bevisningen, det vill säga en tolkningshjälp för 
rätten vid bevisvärderingen. Att dra slutsatser gällande sambandet mellan 
faktiska omständigheter och bevistemat är uteslutande domstolens 
uppgift.102  
 
Vittnespsykologers uppgift bör bestå i att utreda och klarlägga 
uppkomsthistorien till uppgifter som lämnas under en rättegång, men 
slutsatsen av sådana klarlägganden i ett enskilt mål måste alltså domstolen 
dra då det är dess uppgift att värdera bevisningen och dra rättsliga 
konsekvenser därutav.103 
 
När det gäller analys av muntliga utsagor och dess tillförlitlighet är det 
numera väldigt sällan som vittnespsykologer överhuvudtaget förordnas som 
sakkunniga av domstolarna. En anledning till detta har berörts ovan och 
utgörs av det faktum att det tidigare var vanligt att mer än en 
vittnespsykolog kallades in i ett mål, en från vardera partens sida.  
 
Detta ledde ofta till att bedömningarna från de sakkunniga stod emot 
varandra och juristernas slutsats blev i princip att psykologin är otillförlitlig 
som vetenskap och att man själva har tillräcklig kunskap för att göra en 
riktig bevisprövning, utan hjälp från vittnespsykologer.104 
 
Domstolarnas inställning att de måste klara utsageanalysen utan hjälp från 
sakkunniga i form av vittnespsykologer kommer att återknytas till längre 
fram i uppsatsen. 
 

                                                 
101 Schelin (2007), s. 78. 
102 Diesen (2008), s. 400. 
103 Wiklund och Sjöström (2004), s. 174. 
104 Gumpert (2008), s. 442. 
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6 Intervjuer med domare 

I det här kapitlet redovisas resultatet av de intervjufrågor som skriftligen 
ställts till sju yrkesverksamma domare som arbetar på tingsrätt eller hovrätt i 
södra Sverige.105 
 
Frågorna rör sig runt det huvudsakliga ämnet för den här uppsatsen, det vill 
säga analys av muntliga utsagor. Den för uppsatsen mest centrala frågan 
handlar om respondenternas syn på utsagekriterierna, men vissa av frågorna 
relaterar även till vittnespsykologers roll som sakkunniga i domstolarna, 
som också är en viktig del av framställningen. 
 
Varje fråga har i det följande fått egna underavsnitt där svaren presenteras 
omväxlande i rena citat eller invävda i löpande text. Slutligen återfinns ett 
avsnitt där en jämförelse sker avseende synen på utsagekriterierna bland 
respondenterna i relation till vad som ovan presenterats från Högsta 
domstolens samt vittnespsykologins ståndpunkter. 
 

6.1 Metoder för utsageanalys i praktiken 

Den första frågan som ställdes handlar om metoder för utsageanalys vid 
praktisk rättstillämpning och var av följande lydelse: 
 
Finns det några effektiva och reliabla metoder för utsageanalys som du 
anser lämpar sig för den praktiska rättstillämpningen? 
 
Av svaren kan bland annat utläsas att den generella uppfattningen är att det 
inte finns någon metod som är allmänt giltig eller kan anses fullständigt 
reliabel, vilket följande citat berör: 
 
”Det finns olika teorier i ämnet och jag tror att man som domare vid 
tillämpningen har gjort sin egen värdering och ”hopkok” av dessa, Jag 
uppfattar en strömning för tillfället som handlar om att det är viktigare vad 
personen säger än hur denne säger det. Att se om en person ljuger är 
svårt.” 
 
”Någon helt reliabel metod känner jag inte till. Bedömningen måste i 
många fall göras individuellt för varje person eftersom de har olika 
förutsättningar och bakgrund.” 
 
”I grund och botten tillämpar nog varje domare sin egen modell. Hur denna 
ser ut kan nog också variera med hänsyn till vad målet rör. Någon 
universalmodell vill jag inte säga att det finns.” 
 

                                                 
105 Se bilaga för frågeformuläret i dess helhet. 
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Två respondenter hänvisar till det tillvägagångssätt som Gregow framhåller 
i en artikel om bevisprövning och bevisvärdering i mål om sexuella 
övergrepp mot barn, som en praktisk tillämpbar metod vid analys av 
muntliga utsagor.106 
 
Att det är väldigt viktigt att skilja mellan en persons allmänna trovärdighet 
och tillförlitligheten i utsagan samt vissa andra synpunkter kring 
bedömningen av utsagor framkom också: 
 
”Det verkar inte heller finnas några säkra ”knep” för att med ledning av 
förhörspersonens kroppsspråk bedöma om uppgifterna som lämnas är lögn 
eller sanning. Istället handlar det enligt min mening om att analysera 
uppgifterna i sig, om de framstår som rimliga eller inte.” 
 
”Det är viktigt att under hela förhöret vara öppen för att de uppgifter som 
förhörspersonen lämnar kan vara riktiga och oriktiga. Uppgifterna ska 
alltså enligt min mening analyseras först i efterhand och inte under det att 
förhöret pågår.” 
 
”Det är också viktigt att komma ihåg att det i domstol sällan handlar om att 
avgöra om en uppgift är falsk, utan om den är motbevisad eller orimlig. 
Således görs mer sällan än man kanske tror rena trovärdighetsbedömningar 
av en enskild utsaga.”  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den här frågan delvis ledde 
respondenterna vidare till skilda kringdiskussioner, men slutsatsen blir ändå 
att ingen ansåg att det var möjligt att utan invändningar besvara frågan 
jakande. Det vill säga ingen menade att det finns allmängiltiga metoder utan 
varje domare verkar till viss del ha egna tillvägagångssätt. Detta leder vidare 
till nästa fråga. 
 

6.2 Betydelsen av sunt förnuft 

Nästa fråga hade som syfte att undersöka hur respondenterna förhåller sig 
till användandet av ”sunt förnuft” i situationer då muntliga utsagor ska 
bedömas. Frågan löd: 
 
Vilken roll anser du att ”sunt förnuft” spelar vid bedömningen av huruvida 
en person talar sanning eller ljuger? 
 
Svaren delar in respondenterna i två ganska tydliga grupper. Den första 
gruppen framhåller att det är en viktig del av den bedömning de gör i 
domstolen. Häribland kan följande citat hämtas: 
 
”Sunt förnuft kan spela en väldigt stor roll vid bedömningen.” 
 

                                                 
106 Se Gregow (1996), s. 509-523. 
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”Sunt förnuft är en av flera kontrollstationer som bör finnas med i alla 
delar av dömande, med andra ord även till exempel när man gör materiella 
bedömningar av rättsfrågor. Däremot får man inte tro att man kan strunta i 
bevisteorier och uteslutande lösa saken med sunt förnuft.” 
 
”Där det spelar störst roll är väl då man funderar över hur man normalt 
gör i en viss situation, vad som normalt händer när man gör en viss sak, vad 
man kan förvänta sig av vissa personer eller situationer, när man bedömer 
hur väl sammanhängande en berättelse är eller om man har agerat 
rationellt i en viss situation.” 
 
Den andra gruppen var mer återhållsam i sina svar och poängterade istället 
risken att sunt förnuft kan komma att resultera i en alltför subjektiv 
utgångsposition vid bedömningen. Även skillnaden mellan olika individer 
när det gäller vad som anses vara ”normalt” framhölls: 
 
”Jag anser att man måste vara försiktig med sådana bedömningar eftersom 
de med nödvändighet utgår från de egna referenserna. Sunt förnuft får 
komma in som en sista ”koll” av om resultatet av den tillförlitlighetsanalys 
som gjorts är riktig.” 
 
”Det spelar klart en viss roll att se till vad som verkar rimligt. Man ska 
dock vara försiktig eftersom det som är sunt förnuft och självklart för en 
själv inte behöver vara det för alla.” 
 
”Jag brukar ha som utgångspunkt i varje fråga jag ska bedöma att vad som 
är ”normalt” för en viss person i en viss situation är kanske väldigt 
onormalt för andra i samma situation. Och det är inte det ”normala” vi ska 
bedöma, utan istället vad som faktiskt har hänt.” 
 
”Bedömningen måste ske utifrån objektivt konstaterbara kriterier i största 
möjliga mån.” 
 
Inställningen till hur stor roll ”sunt förnuft” har, och bör ha, skiljer sig alltså 
åt mellan de olika respondenterna. Vad som dock är viktigt att notera är att 
själva definitionen av begreppet ”sunt förnuft” ofrånkomligen är olika från 
individ till individ. Detta medför viss svårighet att tolka och att på ett 
överskådligt sätt sammanställa svaren på den här frågan. 
 

6.3 Kriterier vid utsageanalysen 

I fråga tre ombads respondenterna att rangordna sju angivna kriterier efter 
vilken betydelse dessa ansågs ha vid bedömningen av om en utsaga 
överensstämmer med vad som inträffat. Vissa av de här kriterierna har 
tidigare i framställningen berörts i samband med de kriterier som i 
vittnespsykologisk forskning erhållit vetenskapligt stöd.  
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Några av kriterierna hör också mer samman med trovärdighetsbedömning 
än med analys av själva utsagan. Syftet härmed var att få en bild av 
huruvida respondenternas inställning ligger i linje med den 
vittnespsykologiska forskningen. 
 
Vid rangordningen fick det kriterium som ansågs viktigast nummer 1, det 
näst viktigaste nummer 2 och så vidare upp till nummer 7. Följande kriterier 
bedömdes: 
 

a. Utsagan är lång 
b. Utsagan är detaljrik 
c. Utsagan lämnas på ett spontant sätt 
d. Utsagepersonen möter blick 
e. Utsagepersonen ändrar inte sittposition eller använder stora 

kroppsrörelser  
f. Utsagepersonen ger ett självsäkert intryck 
g. Konstans föreligger mellan olika utsagetillfällen 

 
Samtliga respondenter ansåg att detaljrikedom i en utsaga är särskilt viktigt 
(M = 1,7), men även att utsagan lämnas spontant samt att det föreligger 
konstans mellan utsagetillfällen (båda M = 2,3) listades högt.  
 
Angående vikten av en detaljerad utsaga framkom följande kommentarer: 
 
”Har särskilt att göra med sådana detaljer som lukt och känsel, alltså 
sådant som försökspersonen inte kan antas komma på att berätta om 
utsagan är falsk.” 
 
”En berättelse som är detaljrik i stora delar och sedan när det kommer till 
det viktigaste inte innehåller några detaljer alls kan kännas tveksam.” 
 
Konstanskriteriets relevans nämndes också särskilt: 
 
”Har ofta betydelse, åtminstone i de fall som ingen rimlig förklaring ges till 
att olika uppgifter lämnats. Skillnader i detaljuppgifter spelar dock mindre 
roll.” 
 
”Kan vara ett viktigt kriterium, men det kan också finnas rimliga 
förklaringar till skillnader.”  
 
Betydelsen av en spontan berättelse kommenterades bland annat på följande 
sätt: 
 
”Om den lämnas efter många ledande frågor minskar bevisvärdet.” 
 
”Här är det av särskild betydelse om förhörspersonen kan röra sig fritt i 
berättelsen, det vill säga lämnar i princip samma svar oavsett i vilken 
ordning och på vilket sätt frågorna ställs.” 
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En lång utsaga rangordnades så att kriteriet hamnade på medelpoäng (M = 
3,6). Bland annat yttrades följande angående kriteriets betydelse: 
 
”Försiktighet anbefalles. Om ingen misshandel inträffade är det inte 
konstigt om den tilltalades berättelse är kort.” 
 
När det gäller kriterierna d, e och f var den allmänna uppfattningen bland 
respondenterna att dessa inte har någon större betydelse när de ska bedöma 
en utsaga. Vissa valde således att inte ta med dem i rangordningen alls 
medan somliga tog med dem och rankade kriterierna i slutet som mindre 
viktiga. En respondent kommenterade förhållande huruvida utsagepersonen 
möter blick så här: 
 
”Svårbedömt. Kan vara osäkerhet vid domstolssituationen om personen inte 
möter blick, eller bottna i en allmän osäkerhet. Detsamma gäller den som 
stirrar.” 
 
Kriteriet rörande ett självsäkert intryck berördes också: 
 
”Kan vara ett bra tecken men lika väl ett tecken på att utsagan är väl 
inövad och att personen har skådespelartalanger.” 
 
”Detta saknar i princip betydelse eftersom en person som har varit med om 
det han eller hon berättar om kan vara säker av denna anledning medan 
den som ljuger (och är skicklig på det) kan verka självsäker på grund av att 
han eller hon bestämt sig för vad som ska berättas och lägger sig vinn om 
att vara säker.” 
 
I ett eget avsnitt i slutet av det här kapitlet återknyts till svaren på den här 
frågan i samband med jämförelsen med Högsta domstolens samt 
vittnespsykologins ståndpunkter. 
 

6.4 Muntliga utsagor i specifika 
situationer 

I den här frågan fokuserades på tre givna situationer och huruvida värdering 
av muntliga utsagor är särskilt svårt vid någon av dessa. 
 
Den första situationen berörde då personen som ska ange en utsaga inför 
rätten är van att uppträda i domstol och därav kan ge ett självsäkert intryck. 
En respondent yttrade att detta inte var extra svårt, men att hur pass van 
förhörspersonen är ändå har viss betydelse. En annan nämnde följande: 
 
”Jag tror att risken för felbedömning är störst om man inte vet att personen 
är rutinerad. Vet man om det blir det en del av värderingen.” 
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Förutsättningen i situation två var att det gått lång tid från gärningstillfället 
till domstolsprövningen. En respondent menade att det kan finnas anledning 
att sätta frågetecken för ett vittne som minns mycket väl efter lång tid. I 
övrigt av intresse framkom följande: 
 
”När lång tid gått är felkällorna fler än när minnesbilderna är färska. Det 
kan vara svårt för förhörspersonen själv att reda ut vad som är ett verkligt 
minne och vad som är något som han eller hon tror sig minnas.” 
 
”Försvårar givetvis analysen eftersom detta kan ge upphov till motsägelser, 
utelämnande av detaljer och så vidare som du då får försöka bedöma om 
det beror på tiden eller något annat.” 
 
Den tredje situationen berörde då ett vittne var berusad vid gärningstillfället 
vilket bland annat ledde fram till kommentarerna nedan: 
 
”Återkommande fenomen som gör att du i ett mål får fem versioner av 
händelseförloppet när fem personer har hörts. Detta kan bero på just 
berusningen och behöver inte betyda att någon ljuger. Problemet blir att 
reda ut vad som faktiskt har hänt.” 
 
”Berusningsgraden har betydelse. Samtidigt är det ofta svårt att få någon 
bestämd uppfattning om hur berusad personen i fråga var. Försiktighet vid 
bevisvärderingen är klart påkallad.” 
 
Flera respondenter behandlade samtliga situationer sammantaget och många 
var överens om att dessa inte var mer komplicerade än andra då utsagor ska 
bedömas: 
 
”Detta är något man är medveten om och därför har i åtanke. Det känns 
inte extra svårt.” 
 
”Det kan medföra att uppgifterna inte får så stort värde. Detta är också 
något som är en klar förutsättning och därför inte extra svårt.” 
 
”I de nämnda situationerna kan det givetvis finnas svårigheter att värdera 
utsagorna. Samtliga de angivna situationerna är dock ganska vanliga i 
domstol.”  
 

6.5 Vittnespsykologers roll i domstolarna 

Den här frågan tog upp vittnespsykologernas roll som sakkunniga vid analys 
av muntliga utsagor i domstol, samt om de bör användas i större 
utsträckning än vad som sker i dagsläget. 
 
Överlag var inställningen restriktiv bland respondenterna beträffande ett mer 
frekvent användande av vittnespsykologer. Nedan presenteras några 
uppfattningar: 
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”Jag tror också att en vittnespsykologs uppfattning lätt skulle tillerkännas 
ett alltför högt bevisvärde.” 
 
”Nej. Rätten måste själv göra sin bedömning och kan inte luta sig mot 
någon annans bedömning. Vittnespsykologer kan knappast väga upp bristen 
på annan stödbevisning.” 
 
”Nej, inte generellt eftersom inte ens en vittnespsykolog har någon 
kristallkula där sanningen uppdagas.” 
 
”Är inte säker på att detta skulle förbättra analysen. I vilket fall kan vi inte 
tänka oss ett mera frekvent användande av vittnespsykologer. Min åsikt är 
att de gör bäst nytta genom allmän information till domstolarna om vilka 
svårigheter som utsageanalysen erbjuder i olika situationer.” 
 
Det sistnämnda citatet anger att vittnespsykologer kan användas för allmän 
information till domstolarna, en åsikt som fler respondenter delade: 
 
”Där vittnespsykologer skulle vara behjälpliga är nog mera vid utbildning 
av domare som bedömer utsagor, såväl vad gäller hur minnet fungerar som 
hur olika personer kan lägga fram likadana saker på helt olika sätt och 
möjliga förklaringar till vad detta kan bero på.” 
 
”Jag tycker det vore bättre om kunskapen om hur personer reagerar i olika 
situationer spreds till domarna.” 
 
Sammanfattningsvis finns det enligt respondenterna således plats för 
vittnespsykologer inom rättsskipningen, men inte som sakkunnigvittnen för 
att bistå rätten med analys av muntliga utsagor. 
 

6.6 Vittnespsykologisk forskning gällande 
utsageanalys 

Den sista frågan handlade om vilken nytta vittnespsykologisk forskning kan 
utgöra för rättstillämpningen samt huruvida respondenterna anser att det 
finns behov av fortsatt forskning i syfte att hitta lämpliga metoder för 
utsageanalys som kan användas i domstolarna. 
 
Här var de flesta respondenterna överens om att forskning i sig inte är 
negativt. Samtidigt var flera tveksamma till att resultat skulle framkomma 
som kan vara till nytta vid rättstillämpningen: 
 
”Forskning på området är oerhört viktigt eftersom ämnet är så komplext 
och svårt. Däremot är jag mycket skeptisk till att det ska få någon 
avgörande roll för utsageanalysen i domstolarna.” 
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”All kunskap är viktig och bör tas tillvara. Mera forskning kan därför 
enbart vara positivt. Samtidigt måste man hela tiden vara klar över att en 
utsaga måste prövas mot objektivt konstaterbara kriterier i största möjliga 
utsträckning.” 
 
”Jag tror att det är viktigt att domare kontinuerligt undervisas i frågor som 
har att göra med värderingen av muntliga utsagor. Jag har svårt att se att 
det inom överskådlig framtid skulle finnas någon metod som kan tjäna som 
lathund. Däremot är det viktigt att hela tiden påminnas om svårigheterna i 
att värdera muntliga utsagor.” 
 
”Att det finns behov av fortsatt forskning framstår som klart, liksom att 
forskningsresultaten bör föras ut till bland annat domstolarna.” 
 

6.7 Respondenternas syn på 
utsagekriterierna 

Inledningsvis kan sägas att respondenterna överlag låg relativt väl i linje 
med vad som tidigare redovisats gällande kriterier som erhållit vetenskapligt 
stöd. Nedan följer en kort jämförande sammanställning. 
 

6.7.1 Detaljkriteriet 

Som ett av citaten angav så kan detaljer gällande lukt och känsel bli en 
viktig del när en utsaga ska bedömas. Detta kan jämföras med vad Högsta 
domstolen yttrat beträffande detaljrikedom och särskilt att arten av detaljer 
är viktigt. 
 
Lukt och känsel kan sorteras in under just den typen av pregnanta detaljer 
som Högsta domstolen framhållit som betydande i flera av de mål där det 
här kriteriet behandlats. 
 
Här återfinns även starkt stöd i den vittnespsykologiska forskningen för 
återgivande av viss art av detaljer. 
 
Respondenternas inställning till det här kriteriet ligger således i linje med 
både Högsta domstolens och vittnespsykologins ståndpunkter. 
 

6.7.2 Längdkriteriet  

Det här framhölls som ett relativt viktigt kriterium av respondenterna. En 
person angav att det inte är konstigt om en tilltalads berättelse är kort ifall 
ingen misshandel inträffat. 
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Högsta domstolen menar att en sanningsenlig utsaga präglas av att den är 
lång och att det är svårare att hålla ihop en utsaga, och samtidigt undvika att 
säga emot sig själv, ifall berättelsen bygger på lögn. 
 
Just antagandet att det är svårare att kontrollera språk och innehåll under en 
längre utsaga får stöd i den vittnespsykologiska forskningen och anses alltså 
utgöra en objektiv indikator för att den är sanningsenlig. 
 

6.7.3 Konstanskriteriet 

I det här fallet pekar de ovan redovisade citaten i samma riktning som 
Högsta domstolens yttranden gällande konstans i utsagor. Det framhålls att 
konstans kan vara ett viktigt kriterium men att man måste väga in huruvida 
rimliga förklaringar kan ges då skillnader uppstår. 
 
Som Högsta domstolen uttalat är det tillräckligt att utsagan är konstant i 
avseenden av betydelse. 
 
Inom vittnespsykologin menar man att centrala detaljer bör vara konstanta 
över tid i större utsträckning än perifera detaljer. Dock rekommenderas att 
konstanskriteriet används med försiktighet av domstolarna. 
 
Respondenternas syn på det här kriteriet får därmed överlag anses 
överensstämma med nämnda ståndpunkter. 
 

6.7.4 Möter blick samt ger självsäkert intryck 

När det gäller de här kriterierna var den allmänna uppfattningen bland 
respondenterna att dessa inte har någon avgörande betydelse när en utsaga 
ska bedömas. Bland annat nämndes att förhållandet att en person inte möter 
blick lika gärna kan bottna i en allmän osäkerhet som i en lögnaktig 
berättelse. 
 
Att en person ger ett självsäkert intryck behandlades i ett annat citat där det 
påpekades att detta kan förekomma både hos sanningssägare och hos 
lögnare och i princip saknar betydelse. 
 
De här kriterierna kan anses falla in under sättet på vilket utsagan avges och 
som tidigare påpekats närmar man sig här en trovärdighetsbedömning 
istället för en bedömning av utsagans tillförlitlighet. 
 
Som nämnts i framställningen pekar forskningsresultat på att det finns en 
allmän tendens att överskatta betydelsen av exempelvis ansiktsuttryck och 
att det därmed är att rekommendera en restriktiv hållning beträffande detta. 
Något vetenskapligt stöd för att en lögnare har svårare att behålla 
ögonkontakt har ej framkommit. 
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Det finns som sagt en risk att personer som bedömer utsagor överskattar 
betydelsen av indikatorer som är icke-verbala och i för stor utsträckning 
förlitar sig på dessa. Det är viktigt att i största möjliga mån särskilja en 
individs kroppsspråk från dennes berättelse. 
 
Respondenternas restriktiva inställning till dessa kriterier kan generellt sett 
anses ligga i linje med vittnespsykologin som alltså förespråkar en försiktig 
tillämpning. 
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7 Avslutande kommentarer 

I det här avslutande kapitlet är min avsikt att återknyta till de frågor som 
formulerades i framställningens inledning. Detta sker samlat i fem 
underavsnitt nedan. 
 

7.1 Är Högsta domstolens 
kriterieprövning i linje med 
vittnespsykologisk forskning? 

I den här framställningen har fokus legat på en granskning av sex kriterier 
som Högsta domstolen framhållit som viktiga vid bedömningen av en 
utsagas sannolika verklighetsförankring. En jämförelse med 
vittnespsykologisk forskning gällande kriterierna har visat att några av dem 
fått ett starkt vetenskapligt stöd medan vissa erhållit svagare eller inget 
sådant stöd. 
 
Återgivande av replikskiften, som i Högsta domstolens avgöranden sätts 
samman med det som benämns pregnanta detaljer, har visat sig kunna 
utgöra en objektiv indikator på att en utsaga är sanningsenlig. Detsamma 
gäller längden på en utsaga då det anses svårare att hålla ihop språk och 
innehåll i en lång berättelse, vilket medfört att vittnespsykologer 
rekommenderar att utsagepersonen får tala länge. 
 
Sättet en utsaga avges på, särskilt kopplat till personens kroppsspråk, är ett 
kriterium som däremot måste användas med försiktighet. Det gäller här att 
inte överskatta betydelsen av icke-verbala indikatorer utan istället 
koncentrera utsagebedömningen till det verbala. Som forskning visat tyder 
mycket på att lögnare i större utsträckning till och med använder färre 
kroppsrörelser och illustratorer kopplade till sin berättelse. 
 
Vidare är det viktigt att tänka på att olika individers verbala förmåga skiljer 
sig åt samt att vissa människor är både självsäkra och skickliga lögnare, 
vilket påverkar sättet en utsaga avges på. Här kommer även inslag av 
nervositet vid domstolssituationen in som en felkälla som måste 
uppmärksammas av rätten. 
 
Både det så kallade konstanskriteriet och det förhållandet att en utsaga kan 
innehålla svårförklarliga punkter har beaktats av Högsta domstolen i 
kriterieprövningen. Avsaknad av svårförklarliga delar samt att en berättelse 
är konstant i avseenden av betydelse har enligt domstolen varit indikatorer 
på en sanningsenlig utsaga. I de här delarna har stöd från vittnespsykologisk 
forskning varit sparsamt och som tidigare nämnts rekommenderas att de här 
båda kriterierna används med försiktighet av domstolarna. 
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Som framgått är alltså Högsta domstolens avgöranden, och de 
utsagekriterier de där använt sig av för att bedöma den sannolika 
verklighetsförankringen i en muntlig utsaga, inte uteslutande i linje med den 
forskning som genomförts inom vittnespsykologin. Samtliga de 
erfarenhetssatser som domstolen tillämpat har inte erhållit starkt 
vetenskapligt stöd. 
 
Viktigt att komma ihåg är emellertid att den juridiska bevisvärderingen 
skiljer sig från annan vetenskap i flera avseenden. Dels kan allmän 
livserfarenhet och sunt förnuft användas som referens vid prövningen och 
dels finns särskilda kriterier för en säkerställd slutsats, vilket är kopplat till 
gällande beviskrav. 
 
Det är exempelvis möjligt att sunt förnuft eller allmän livserfarenhet, i 
kombination med de redovisade kriterierna, varit en del av Högsta 
domstolens bedömning i de aktuella fallen. Samtidigt går det inte att 
säkerställa att de redovisat samtliga steg och tankebanor i domskälen. Det är 
ju i så fall givetvis ett problem om det inte finns tillräcklig transparens i 
domarna, vilket dock är något som inte kommer att behandlas djupare inom 
ramen för den här framställningen. 
 
Vidare måste beaktas att rättsprocessen är uppbyggd kring utgångspunkten 
att utsagan ska avges direkt inför rätten och att domstolens bedömning av 
denna därmed får ett omedelbart uttryck. Just inslaget av en omedelbar 
bedömning och vissa svårigheter som kan följa av detta kommer att 
återknytas till längre fram. 
 

7.2 Tillvägagångssätt vid utsageanalys i 
lägre instanser 

I kapitel sex redovisades svaren från de domare som deltog i 
undersökningen, där syftet var att utröna hur utsageanalysen går till i 
praktiken och huruvida tillvägagångssättet skiljer sig från Högsta 
domstolens och vittnespsykologins metoder. 
 
Varje respondent besvarade frågorna utifrån sin position och sina 
erfarenheter och det är således var och ens personliga åsikter som kommer 
fram, vilket givetvis måste tas i beaktande när svaren analyseras. 
 
När det gäller metoder för den praktiska utsageanalysen ger svaren en 
samstämmig bild av att någon allmängiltig metod inte används av 
respondenterna. Istället hänvisas till att domare i allmänhet har en delvis 
egen metod som kan bygga på en blandning av olika teorier och där den 
enskilde bedömarens livserfarenhet och sunda förnuft blir naturliga inslag i 
analysen och helhetsbedömningen. 
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Enligt min åsikt är det inget konstigt i sig att olika domare med tiden 
utarbetar individuella metoder. Jag tror att det blir en naturlig följd av den 
erfarenhet man samlar på sig vid arbete med sådana här inslag. Vad som 
emellertid blir viktigt är att inte helt släppa på teorier och modeller och 
uteslutande basera sin bedömning på livserfarenhet och sunt förnuft.  
 
Jag hävdar inte att så skulle vara fallet i domstolarna utan vill här bara 
framhålla vikten av att ha en medvetenhet om risken för att detta kan 
inträffa om det blir alltför mycket rutin i arbetet. 
 
Gällande respondenternas åsikt om just betydelsen av sunt förnuft vid 
utsageanalys framkom inga större överraskningar i svaren. Ingen av dem 
förnekar att sunt förnuft blir ett inslag i den slutliga bedömningen och jag 
tror att det är svårt att undvika att så blir fallet. Även om man verkligen 
skulle försöka utesluta dess inverkan torde risken vara stor att detta ändå till 
viss del slår igenom på ett undermedvetet plan.  
 
Återigen ska dock poängteras att vi här har att göra med ytterst individuella 
referenser och någon av respondenterna betonade just att det som är 
självklart eller normalt för en person inte behöver vara det för en annan. 
Som också nämndes i ett av svaren är det inte det ”normala” som ska 
bedömas utan vad som faktiskt hänt. 
 
Sammanfattningsvis bör alltså alla bedömningar av utsagors sannolika 
verklighetsförankring ske utifrån objektivt konstaterbara kriterier i största 
möjliga mån och när det gäller inblandning av sunt förnuft anser jag att det 
troligen kommer att finnas med som en del av analysen, men att detta bör 
ske med försiktighet. 
 
Beträffande respondenternas syn på utsagekriterierna, som exemplifierades i 
en av frågorna, så är mitt generella intryck att de på ett bra sätt sorterade ut 
de kriterier som både Högsta domstolen och forskningen inom 
vittnespsykologin ansett särskilt viktiga som indikatorer på en sanningsenlig 
utsaga. 
 
Flera respondenter angav uttryckligen att exempelvis ett självsäkert intryck 
från utsagepersonen eller att denne inte möter blick är faktorer som inte 
inverkar nämnvärt när de ska bedöma en utsagas kvalitet. 
 
Detta känns säkert i den mån att inget av svaren sticker ut och anger något 
som går tvärt emot vad som konstaterats i vetenskapliga studier. Det kunde 
ha framstått som problematiskt ur en rättssäkerhetsaspekt ifall 
respondenterna varit helt oense kring olika utsagekriteriers betydelse för den 
sannolika verklighetsförankringen i en berättelse. 
 
Om resultatet av en bedömning enbart skulle bero på vilken enskild domare 
som utför denna hade en osäkerhet och oförutsebarhet uppkommit, särskilt 
för en person som är tilltalad. 
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Således är den samstämmighet som överlag framkommit bland 
respondenterna i den här delen lugnande på den punkten. 
 
I svaren från respondenterna påpekas att en förhörspersons kroppsspråk inte 
bör beaktas vid bedömningen av om de lämnade uppgifterna är 
sanningsenliga eller lögnaktiga. Det viktiga är istället att analysera 
uppgifterna i sig. Utifrån den ståndpunkten synes inte införandet av en 
modernare rättegång och videouppspelning av förhör, istället för att 
utsagepersonen uppträder fysiskt inför rätten, bli problematiskt. Att 
analysera det verbala i en utsaga torde inte skilja sig åt vid bevisvärderingen 
beroende på om berättelsen återges via videouppspelning eller direkt i 
rättssalen. Därmed påverkas inte respondenternas bevisvärdering nämnvärt i 
det avseendet. 
 
Att en utsaga är konstant mellan olika förhörstillfällen framhölls däremot 
bland respondenterna som ett betydelsefullt kriterium då sanningshalten i en 
utsaga ska bedömas. Som nämnts i avsnitt 2.4 var en av fördelarna som 
betonades i förarbetet till en modernare rättegång, att en videoupptagning 
av vittnesförhör i tingsrätten motverkar risken att minnesbilder påverkas och 
återges på ett felaktigt sätt i hovrätten. Tanken är alltså att en minnesbild är 
mer korrekt ju närmare händelsen den återberättas, vilket är en aspekt som 
alltid bör beaktas då en utsagas uppkomstbetingelser ska klarläggas. Det här 
är en förnuftig inställning, men det man tappar då en förhörsperson inte hörs 
på nytt i hovrätten är att konstanskriteriet inte kan tillämpas vad gäller den 
utsaga som presenteras där, eftersom det är densamma som återgavs i 
tingsrätten. Om vittnet återigen framträtt i den högre instansen hade en 
sådan jämförelse däremot varit möjlig och samtidigt hade rätten fått tillfälle 
att ställa kompletterande och kontrollerande frågor. Dessa möjligheter har 
emellertid inte prioriterats vid införandet av det nya tillvägagångssättet, där 
en tids- och kostnadseffektiv process varit målet. 
 
Något som också kan knytas till förfarandet vid muntlig bevisning i 
hovrätten är att flera respondenter ansåg att en utsaga med fördel bör lämnas 
på ett spontant sätt. En fråga som omedelbart dyker upp i samband med 
detta kriterium är huruvida bedömningen av det spontana återgivandet 
försvåras ifall en högre instans endast får ta del av utsagan genom 
videouppspelning. Det är troligt att vissa delar av en förhörspersons 
helhetsintryck inte förmedlas lika bra genom en bildskärm som i 
verkligheten, vilket således torde påverka respondenterna vid 
utsageanalysen. 
 
Däremot påverkas varken detaljkriteriet eller längdkriteriet i någon större 
utsträckning av att utsagan endast återges genom videouppspelning. En 
detaljrik utsaga anses, såväl bland respondenterna som av Högsta domstolen 
och den vittnespsykologiska forskningen, som en viktig indikator på en 
sannolik verklighetsförankring i en berättelse, och det får således ses som 
positivt att inte alla utsagekriterier riskerar att påverkas negativt genom att 
förhörspersoner inte alltid hörs direkt framför rätten. 
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7.3 Är vittnespsykologisk metod för 
utsageanalys tillfredsställande? 

I den här framställningen har en särskild vittnespsykologisk modell för 
utsageanalys använts vid jämförelse med domstolarnas bedömning av 
muntliga utsagor. Som nämnts utgör SVA en dominerande metod inom 
vittnespsykologin och den baseras på så kallade realitetskriterier som, när de 
uppfylls, är indikatorer på att en utsaga är sanningsenlig. 
 
Här kommer nu att pekas på vissa problem som jag menar kan uppkomma i 
praktiken vid en tillämpning av SVA i domstolarna. Vidare berörs vilka 
positiva effekter en detaljerad och enhetlig modell för bedömning av utsagor 
kan medföra. 
 
Det som först bör beaktas är något som påpekats tidigare i uppsatsen, 
nämligen att olika människor ofta har skilda uppfattningar om ett verkligt 
händelseförlopp. Den subjektiva uppfattningen om verkligheten angående 
en viss händelse baseras på minnet från denna, vilket i sin tur är beroende av 
flera faktorer. Minnet kan påverkas av exempelvis individuella psykologiska 
egenskaper och en händelses karaktär, men för att avgöra sanningshalten i 
en utsaga är det också viktigt att inkludera utsagepersonens motivation och 
förmåga att återberätta vid den slutliga helhetsbedömningen.  
 
Vid en utsageanalys gäller det således att ta hänsyn till människors 
individuella skillnader och här återfinns ett problem med den metod som 
används i SVA. 
 
Att utföra en utsageanalys i enlighet med SVA och dess realitetskriterier är 
en komplicerad process och detta kan vålla svårigheter för domstolarna vid 
tillämpningen av kriterierna i praktiken. 
 
Något jag ser som ett stort problem vid tillämpningen av kriterierna i SVA 
är tidsaspekten. Domstolarna saknar i regel möjlighet att avsätta tid i samma 
utsträckning som vittnespsykologerna för att kunna genomföra en 
fullständig prövning i enlighet med modellen. 
 
I anslutning härmed kan också problem med kriterieprövningens omfattning 
diskuteras. Det är troligt att domstolarna sällan har möjlighet att på en 
enskild utsaga analysera samtliga kriterier som SVA förespråkar. Detta kan 
bli ett problem eftersom säkerheten i modellen stärks ju fler kriterier som 
uppfylls vid bedömningen av den enskilda utsagan. 
 
Givetvis är även det faktum att olika människor har olika förutsättningar att 
faktiskt uppfylla kriterierna i SVA av stor betydelse. Utöver naturliga 
skillnader vad gäller individers verbala förmåga finns det, som påpekats, 
vissa människor som både är självsäkra och skickliga lögnare och som 
därmed sannolikt kan uppfylla flera kriterier trots att de avger en icke 
sanningsenlig utsaga.  
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Vidare får man inte glömma bort att även om flera signaler pekar mot att en 
enskild berättelse inte är sanningsenlig så bör viss osäkerhet ändå kvarstå 
huruvida resultatet beror på bristande sanning eller på nervositet hos 
utsagepersonen. En medvetenhet om detta förhållande får därmed 
förespråkas. 
 
Gällande realitetskriteriernas vetenskapliga stöd kan också viss kritik 
framhållas. Det har visserligen genomförts forskning beträffande flera av 
kriterierna, men det är ändå tveksamt om detta har gjorts i tillräcklig 
utsträckning för att modellen ska kunna användas som hjälpmedel och stöd 
för att fälla en person i domstol. Här måste, enligt min mening, en viss 
försiktighet i tillämpningen förordas och istället för att fälla avgörandet bör 
modellen användas som en form av hjälpmedel och ett 
utredningsinstrument. 
 
Vidare kan komplikationer uppstå ifall trosföreställningarna rörande de 
sanningskriterier som metoden utgår ifrån blir kända av exempelvis 
förhörsledare, vilka då kan ställa frågor på ett sätt där målsättningen är att 
bättre tillgodose kriterierna. 
 
Trots att både SVA och dagens kriterieprövning vid utsageanalys i 
domstolarna kan kritiseras för vissa brister, måste framhållas att metoden för 
att bedöma utsagor har blivit mer detaljerad och resultaten mer korrekta. 
Som framkommit visar forskning att en strukturerad metod som SVA når 
upp till drygt 70 % när det gäller korrekthetsgrad vid bedömningen av 
huruvida en utsaga är sanningsenlig eller lögnaktig. 
 

7.4 Bör vittnespsykologer involveras mer 
än i dagsläget? 

Den här frågan har sin grund i den ståndpunkt som Högsta domstolens 
argumentation i NJA 1992 s. 446 förmedlade. Från att vittnespsykologer 
under en tid användes relativt frekvent i domstolarna antogs en långt mer 
restriktiv hållning gentemot att låta dessa spela en alltför avgörande roll vid 
bedömning av tillförlitligheten i muntliga utsagor. 
 
Att frågan nu åter väckts i den här framställningen är alltså till följd av de 
forskningsresultat som framkommit inom vittnespsykologin gällande 
utsageanalys. Vad som egentligen behöver funderas över är ifall det är 
nödvändigt med mer inblandning från vittnespsykologer i domstolarna och 
om det kan ses som ett problem att de inte involveras mer i dagsläget. 
 
Vid en analys av de svar respondenterna gav på frågan beträffande detta ses 
en tydlig inställning som vänder sig emot att vittnespsykologer ska bistå 
rätten vid utsageanalysen. Detta är alltså i linje med Högsta domstolens 
ställningstagande i prejudikatet. 
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Intressant är dock att flera respondenter inte helt utesluter 
vittnespsykologers betydelse för den praktiska rättstillämpningen. Flera 
personer angav att dessa kunskaper med fördel kan spridas till domstolarna 
via utbildning och allmän information kring forskningsläget gällande hur 
individers minne fungerar, hur personer reagerar i olika situationer samt 
vilka svårigheter och felkällor som bör observeras i samband med analys av 
muntliga utsagor. 
 
Schelin har anfört att inga säkra resultat kan uppnås med hjälp av SVA, men 
menar samtidigt att den vittnespsykologiska metoden för utsageanalys 
resulterar i fler korrekta beslut än om någon sådan metod ej tillämpas. Hon 
framhåller att användandet av denna metod som hjälpmedel ger säkrare 
utsageanalyser.107 
 
Schelins yttrande kan ses som en god motivering för att låta 
vittnespsykologin få betydelse vid bevisvärderingen i domstolarna. Det är 
dock viktigt att som jurist inta ett kritiskt förhållningssätt då man tar 
vägledning i en hjälpvetenskap. Domare kan med fördel genom studier 
anskaffa en god uppfattning kring forskningsläget inom olika aktuella 
hjälpvetenskaper. 
 
Min åsikt är i linje med det som anförts ovan. Jag tror att vittnespsykologin i 
många avseenden kan användas som en hjälpvetenskap till juridiken. Det 
finns därmed goda grunder att som domare sätta sig in i vetenskapliga 
studier och hur vittnespsykologiska utredningar kan komma till användning 
i den rättsliga praktiken.  
 
Jag tror således att användning av vittnespsykologer snarare gör sig bäst på 
ett utbildningsplan än som sakkunniga vid huvudförhandling i domstol.  
 

7.5 Slutord – kan man avgöra om en 
person ljuger? 

Det finns en återkommande risk att människors förväntningar på att kunna 
lösa problem med hjälp av vetenskapliga metoder är större än vad som är 
möjligt i praktiken.  
 
Hur bra en metod för avslöjande av lögn fungerar beror på flera faktorer, 
exempelvis hur korrekt metoden används och vilka begränsningar denna 
har, men även individuella förhållanden hos utsagepersonen blir av vikt. 
Hur en person upplever vad som är subjektivt sant påverkar dennes 
berättelse och utsagan behöver således inte vara lögnaktig även om den 
avviker från det verkliga händelseförloppet. 
 

                                                 
107 Schelin (2007), s. 381. 
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Det finns ingen metod för att med full visshet slå fast att en person talar 
osanning. Som framhållits anser jag att den vittnespsykologiska metoden 
inte är optimal att använda i domstol, men att en utveckling och förbättring 
av denna är välkommen, vilket skulle kunna medföra en framtida hjälp vid 
rättstillämpningen. Att skapa en mer lätthanterlig metod för själva 
prövningen vore önskvärt för att det ska vara möjligt och realistiskt att 
använda sig av den i domstolarna. 
 
Frågan huruvida SVA och realitetskriterierna fungerar så bra i dagens 
utformning att modellen kan användas som enda bevis i domstol måste 
därmed besvaras nekande. Modellen bör däremot som sagt utvecklas så att 
den tar större hänsyn till individuella skillnader hos utsagepersoner, 
exempelvis verbal förmåga. 
 
Vidare kan man återigen återkomma till den utveckling som skett gällande 
hur en rättegång går till. En modernare rättegång innebär som framhållits 
att förhör i tingsrätten spelas in och videoinspelningen ska som huvudregel 
utgöra den muntliga bevisningen i hovrätten i mål som överklagas dit. Detta 
väcker frågor och funderingar kring hur utsageanalysen påverkas vid 
överklagade mål. 
 
Innebörden av den nya formen för muntlig bevisning i hovrätten blir ju att 
bedömningen av en berättelse sker genom en bildskärm och jag tror att 
risken finns att detaljer kan gå förlorade då utsagepersonen inte befinner sig 
i samma rum som rätten. Dessutom saknas möjligheten att ställa 
kompletterande frågor. 
 
Rättsläget idag är, som stadgas i RB 35:13 2 st., att muntligt bevis endast får 
tas upp på nytt i hovrätten om ytterligare frågor behöver ställas. Om ett 
ställningstagande ska ske utifrån detta så anser jag att videoupptagning i mål 
som inte faller in under nämnda bestämmelse är ett bättre alternativ än att 
enbart återge tingsrättsförhöret via ljudupptagning. Noterbart är dock att 
forskning visat att en bedömning i vissa fall faktiskt blir mer korrekt då den 
som ska göra utsageanalysen inte ser förhörspersonens ansikte.108 
 
Om metoderna för analys av muntliga utsagor ska vidareutvecklas är 
värdering av muntlig bevisning genom videouppspelning ytterligare en 
aspekt som bör beaktas och en fråga som i den här uppsatsen förblir 
obesvarad är hur vittnespsykologerna ställer sig till utsageanalys i den här 
formen. Vidare forskning kring detta är därmed att rekommendera. 
 
Att känna till vad som är karaktäristiskt för en lögnaktig respektive en 
sanningsenlig utsaga är givetvis till hjälp för bedömare, men att utnyttja en 
sådan kunskap i praktiken kan vara svårt. Domstolen ska under relativt snäv 
tidsbegränsning utföra analysen och i svårbedömda fall torde det i allmänhet 
bli vanskligt att uteslutande förlita sig på realitetskriterierna.  
 

                                                 
108 Se avsnitt 5.2.5. 
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Jag tror här att inslag av den allmänna livserfarenheten och det som kan 
benämnas sunt förnuft till viss del förblir viktiga bedömningsgrunder eller 
åtminstone kan utgöra en form av slutlig kontroll vid bevisvärderingen av 
muntliga utsagor.     
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Bilaga Intervjufrågor 

1. Finns det några effektiva och reliabla metoder för utsageanalys som 
du anser lämpar sig för den praktiska rättstillämpningen? 
 

2. Vilken roll anser du att ”sunt förnuft” spelar vid bedömningen av 
huruvida en person talar sanning eller ljuger? 

 
3. Om du vid vissa tillfällen använder någon form av utsageanalys 

baserad på kriterier som bör uppfyllas för att en berättelse ska anses 
sanningsenlig – kan du då utifrån följande exempel rangordna 
kriterierna i den ordning du anser att de bör uppfyllas. Börja med et 
viktigaste. 

 
a. Utsagan är lång 
b. Utsagan är detaljrik 
c. Utsagan lämnas på ett spontant sätt 
d. Utsagepersonen möter blick 
e. Utsagepersonen ändrar inte sittposition och använder inte stora 

kroppsrörelser 
f. Utsagepersonen ger ett självsäkert intryck 
g. Konstans föreligger mellan olika utsagetillfällen 

 
4. Finns det något du tycker är extra svårt beträffande värdering av 

muntliga utsagor vid någon av följande situationer. 
 

a. En utsageperson som är van att uppträda inför rätten och 
därmed ofta kan ge ett självsäkert intryck respektive en 
utsageperson som är i domstolen för första gången och där 
viss nervositet kan förväntas. 

b. Lång tid har gått från gärningstillfället till 
domstolsprövningen. 

c. Vittnet var berusad vid gärningstillfället. 
 

5. Anser du att sakkunnigvittnen i form av vittnespsykologer borde 
användas i större utsträckning, än vad som görs i dagsläget, för att 
bistå rätten med analys av muntliga utsagor? 
 

6. Inom vittnespsykologin har vissa nya rön angående analys av 
utsagor framkommit de senaste decennierna. Kan dessa vara till 
nytta för rättstillämpningen och anser du att det finns behov av 
fortsatt forskning inom området i syfte att hitta lämpliga metoder 
som kan användas i domstolarna? 
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