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Summary  
The essay investigates whether there are differences in the evaluation of 

evidence of the child’s statement in cases involving rape against children 

and care under The Care of Young Persons Act (LVU). When children are 

mistreated, two different legal processes for the child begins which implies 

a necessary interaction between social services and the judicial system. The 

purpose of the essay is to identify any potential differences in the procedural 

lawpoints and the methodology for the evaluation of oral statements in the 

actual law enforcement, considering basic children psychology, the 

applicable law and case law. The investigation is done using an 

interdisciplinary approach. The subject has been dealt with very little in 

doctrine and the perception is that any differences may be explained by the 

different evidentiary requirement of the processes and the different purpose 

of the processes. In addition it has been argued that parallel conclusions 

cannot be concluded between the processes. The essay states that the 

prerequisites for a comparison of the respective process constitutes of the 

same framework for sifting of the child’s oral statement. At the same time 

the general court and the administrative court have the same evidence, the 

child’s oral statement, as the main evidence for the judicial decision and 

thus a comparison is desirable. The aim is not to draw general conclusions 

with reference to individual cases, but rather to visualize trends of 

differences that may occur in the respective process. The investigation 

reaches the conclusion that the large discrepancy of differences detected 

during the investigation cannot be justified solely on the basis of different 

evidentiary requirement, processes and purposes. Some of the differences 

that may come to affect actual law enforcement is the receiving of the 

child’s oral statement. It is stated that the assessment of the child’s story is 

dependent on a secondary dictum and that there is neither independence nor 

objectivity of the sifting of evidence by the administrative court. Equal 

demands on the sifting of the child’s oral story such as hearing of the child’s 

story for a substantive correct judicial verdict. 



 2 

Sammanfattning 
Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av 

barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive 

omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella 

utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan 

socialtjänst och rättsväsende.  Uppsatsen syftar till att synliggöra eventuella 

skillnader i processrättsliga utgångspunkter och metod för värdering av 

barnets berättelse i den faktiska rättstillämpningen, med beaktande av 

barnpsykologiska utgångspunkter, gällande rätt och praxis. Undersökningen 

sker med hjälp av en rättsanalytisk metod. Ämnet har behandlats sparsamt i 

doktrin och den uppfattning som råder är att eventuella skillnader kan 

förklaras av processernas olika beviskrav samt av processernas olika syften. 

Därtill har det anförts att det inte kan dras parallella slutsatser mellan 

processerna.  I uppsatsen konstateras att förutsättningarna för en jämförelse 

av respektive process utgörs av att domstolarna har samma ram att förhålla 

sig till vid prövningen av barnets berättelse. Samtidigt har allmän domstol 

och förvaltningsrättslig domstol att pröva samma omständighet i fallet, 

barnets berättelse, som vanligtvis utgör den huvudsakliga bevisningen för 

prövningens utgång. Således är en jämförelse önskvärd. Uppsatsen 

eftersträvar inte att dra generella slutsatser med hänvisning till enskilda 

rättsfall, utan snarare att synliggöra tendenser av skillnader som kan 

förekomma i respektive process. Uppsatsen når slutsatsen att den stora 

diskrepansen av skillnader som påvisats under undersökningen inte kan 

motiveras enbart utifrån skilda beviskrav, processer och syften. Några av de 

skillnader som kan komma att påverka den faktiska rättstillämpningen är 

upptagningen av barnets berättelse. Det konstateras att bevisvärderingen av 

barnets berättelse i LVU-mål är anhängig av en andra andrahandsutsaga och 

att det inte sker en självständig eller objektiv prövning från 

förvaltningsdomstolens sida. Lika krav på berättelsens upptagande i 

förvaltningsmål och samma krav på barnförhörens utförande som i allmän 

domstol är berättigad för att uppnå ett materiellt riktigt avgörande. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Det var det som var jobbigast, den där maktlösheten. Att någon bara kan ta 

ens barn, det var för djävligt alltså.1 

 
Barn är särskilt utsatta, och samhället har ett ansvar att agera för att barn 

växer upp under goda förhållanden.2 Uppdrag granskning3 väckte en 

folkopinion som rasade mot polis, åklagare och socialtjänst med avsnittet 

”Mardrömmen” i november 2011. Fallet handlade om två 

småbarnsföräldrar, Thomas och Jennie, som falskeligen anklagades för 

sexuellt övergrepp mot sin sex år gamla dotter. Ett telefonsamtal från 

moderns syster till socialen, om att dottern kommit åt Thomas snopp och 

sagt ”mjölka”, föranledde polisens förhörsledare att under förhöret ställa 

ledande frågor. Bland annat frågade förhörsledaren elva gånger om hon 

”brukar mjölka pappas snopp” till barnet. Socialstyrelsen pekade ut Thomas 

som pedofil. Thomas satt häktad i 32 dagar och barnen tvångsomhändertogs 

omedelbart med stöd av LVU i 68 dagar på socialstyrelsen initiering.  I 

själva verket var det så att dottern överraskat Thomas när han sovit naken 

och tagit tag i snoppen. Thomas tog bort sin dotters hand omgående, vilket 

även bekräftades av dottern. Thomas och Jennie friades i tingsrätt och 

hovrätt, och omhändertagandet hävdes senare.4 Processerna som 

aktualiserades i Jennies och Thomas fall har i den juridiska doktrinen 

kommit att beskrivas såhär: 

 
[…] LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, en fråga som 

i princip är separerad från brottmålsprocessen. Brottmålet handlar om att 

utreda huruvida brott förelegat och om det finns tillräcklig bevisning för att 

det ska leda till fällande dom. LVU-ärendet handlar om att avgöra huruvida 

det föreligger ett framtida skyddsbehov för barnet och om det måste till ett 

                                                
1 Svt Nyheter Uppdrag granskning (2015)a ur avsnittet ”Mardrömmen”. Sändes den 2/11-
2011.  
2 Anna Singer (2012), s 193. 
3 Sveriges ledande TV-program för undersökande journalistik. 
4 Svt Nyheter Uppdrag granskning (2015)a; Svt Nyheter Uppdrag granskning (2015)b.  
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omhändertagande för särskild vård. Varken syfte eller beviskrav är 

jämförbara med brottmålsprocessen. […] Här går det inte att dra parallella 

slutsatser mellan processerna.5  

 

Citatet utelämnar två aspekter. Den första är att när barn far illa, eller barn 

riskerar att fara illa, aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilka medför 

en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende.6 Den andra är 

att domstolen har att pröva samma grund för bevistemat i respektive 

process, nämligen barnets berättelse som alltjämt utgör den huvudsakliga 

bevisningen i mål som rör våldtäkt mot barn och i LVU-målen när 

missförhållanden består i att det brister i hemmiljön.7 Att barnets berättelse 

är den centrala bevisningen för prövning i båda processerna väcker ett 

intresse av att undersöka hur respektive domstol faktiskt värderar barnets 

berättelse.8 Att de parallella utredningsprocesserna skiljer sig åt i vissa 

avseenden ändrar inte det faktum att barnets berättelse är central i båda 

processerna och ligger till grund för prövningens utgång. Att värdera ett 

barns berättelse tillhör dessutom de svårare ärendena hos svensk domstol 

eftersom det tillkommer en mängd komplikationer vilket ger upphov till 

svåra bevisvärderingsproblem. Svårigheten med bevisvärderingen av 

barnets berättelse grundas i att domstolarna måste tolka barnet, vilket 

fordrar kunskap om barn.9  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med arbetet är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka 

huruvida det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse 

i mål som rör våldtäkt mot barn respektive i LVU-mål. Vad som i detta 

arbete menas med rättssäkerhet utvecklas i avsnitt 1.3.  

 

Undersökningen sker med beaktande av grundläggande barnpsykologiska 

utgångspunkter för att på en djupare nivå granska potentiella skillnader i 

                                                
5 Sutorius (2014), s 243.  
6 Johansson (2015), s 135.  
7 Forsman(2013), s 567; Sutorius (2014), s 285; Kaldal (2010), s 353.   
8 Jfr Ekelöf (2009), s 26. 
9 Mellqvist (2013); Sutorius (2014), s 157.  
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bevisvärderingen av barnets berättelse i processerna. För att uppnå 

uppsatsens syfte besvaras följande frågeställningar: 

 
I. Förekommer det processuella skillnader i bevisvärderingen av 

barnets muntliga utsaga i mål gällande våldtäkt mot barn jämfört 

med barnets berättelse i LVU-mål? 

II. Förekommer det skillnader i den metod som tillämpas för värdering 

av barnets berättelse i allmän domstol respektive förvaltningsrättslig 

domstol?   

III. Med utgångspunkt i frågeställning II, beaktar allmän domstol 

respektive förvaltningsrättslig domstol barnpsykologiska 

utgångspunkter? 

1.3 Perspektiv 
Uppsatsens frågeställningar besvaras ur ett rättssäkerhetsperspektiv med 

fokus på materiell riktighet. Det finns olika uppfattningar om vad som avses 

med rättssäkerhet.10 Åke Frändberg11 betonar i ”Om rättssäkerhet” att en 

förutsättning för att använda begreppet rättssäkerhet är en bestämd 

definition av begreppet.12 Frändberg argumenterar för att den enda verkliga 

rättssäkerhetsgarantin är självaste lagtexten och framhåller vidare att HD 

genom sina udda prejudikat inte bidrar till rättssäkerheten. Därtill betonas 

att en fullständig rättssäkerhet varken är önskvärt eller möjligt.13 Eric 

Bylander14 argumenterar i ”Muntlighetsprincipen: En rättsvetenskaplig 

studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt” för att kravet på 

säkerhet betyder ett materiellt riktigt avgörande och att rättssäkerhet kommit 

att användas som ett synonymt begrepp.15 Betydelsen av att åstadkomma 

materiellt riktiga avgöranden argumenteras i texten härstamma från 

processuella förarbeten som påtalat att rättssäkerheten torde åsyfta säkerhet 

med fokus på materiell riktighet, vilket hör till en av processens 

                                                
10 Frändberg (2000/01), s 269 f.  
11 Åke Frändberg är professor emer. i allmän rättslära vid Juridiska institutionen i Uppsala. 
12 Frändberg(2000/01), s 271.  
13 Frändberg (2000/01), s 276.  
14 Eric Bylander är universitetslektor i processrätt vid Juridiska institutionen i Uppsala. 
15 Bylander (2006), s 332 f.  
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huvudsakliga funktioner. Hans-Gunnar Axberger16 instämmer i 

”Rättspyramiden” i det nyss nämnda, men betonar att tyngdpunkten 

kommit att förflyttas. Axberger är tydligare med att åtskilja materiell 

riktighet från rättssäkerhet.17  Bylander betonar att betydelsen av materiell 

riktighet är inriktad på att minimera befintligheten av oriktiga domar för 

både straffprocessen och förvaltningsprocessen.18 Materiell riktighet synes 

således vara en aspekt som är viktig för betydelsen av rättssäkerhet. Ett 

rättssäkerhetsperspektiv med utgångspunkt i materiell riktighet lämpar sig 

väl för uppsatsens genomförande av den anledningen att analysen 

eftersträvar att synliggöra eventuella skillnader i process, metod för 

värdering av barnets berättelse och barnpsykologiska utgångspunkter. Dessa 

skillnader kan komma att påverka bevisvärderingen av barnets berättelse i 

respektive process och således den materiella riktigheten.  

 

Uppsatsen undersöker enbart bevisvärderingen av barnets berättelse av den 

anledningen har ett barnperspektiv anlagts. Barnperspektivet ämnar belysa 

rättens verkningar för barn och utgångspunkten är respekten för barnets fulla 

människovärde och integritet.   Barnperspektivet utgår från att vuxna i 

största möjliga utsträckning sätter sig in i barnets situation och gör en analys 

av barnets perspektiv, det vill säga barnets egen berättelse, tolkning och 

upplevelse. Vid beslutsfattandet eftersträvas att förstå barnet och försöka 

utreda hur barnet uppfattar sin situation. Därtill ska konsekvenserna av olika 

beslut analyseras.19 Ett barnperspektiv innebär således en granskning av 

barnets perspektiv tillsammans med andra aspekter, såsom barnets behov, 

vad barn i allmänhet behöver.20 Barnperspektivet används i uppsatsen 

genom rättsfallsstudierna och analysen, där en granskning av domstolarnas 

bevisvärdering av barnets berättelse görs och vad som sedermera legat till 

grund för beslutet.   

                                                
16 Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet.  
17 Axberger (SvJT 3016), s 295 & s 301  
18 Bylander (2006), s 337 f.  
19 Prop. 2005/06:99, s 39.  
20 Ponnert & Rasmusson (2015), s 47.  
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1.4 Avgränsningar  
I centrum för arbetet är barnets berättelse, med utgångspunkt i barnet som 

offer. Brottsofferbegreppet är i uppsatsen frikopplat från straffrätten och 

redan en misstanke om att barnet kan ha utsatts för en brottslig handling 

omfattas. Även barn som bevittnar våld kan vara behov av hjälp och således 

omfattas även dessa av brottsofferbegreppet.21 Den centrala bestämmelsen 

som undersöks är 2 § LVU, som rör brister i barnets hemmiljö såsom att 

barnets utsätts för våld eller kränkningar i hemmet. Uppsatsen behandlar 

inte situationer där ett barn omhändertas med stöd av 3 § LVU. Detta på 

grund av att bestämmelsen reglerar missförhållanden som föranletts av 

barnets eget missbruk, brottsliga verksamhet eller ett sociala nedbrytande 

beteende. Vidare behandlar arbetet enbart berättelser av barn som inte fyllt 

15 år, således har äldre barn avgränsats bort.22  

 

Fokus är domstolarnas bevisvärdering av barnets berättelse i respektive 

process, vilket medför att annan konkret bevisning som stöd för den, 

tillsammans med föräldrarnas eller försvarets invändningar, i stor 

utsträckning har utelämnats i rättsfallsstudierna. I enskilda fall har det 

nämnts, men det förekommer ingen granskning eller analys av huruvida 

invändningarna påverkat domstolens beslut eller värdering av barnets 

berättelse. På grund av urvalet inför respektive rättsfallsstudie har 

motparternas invändningar inte kommit att påverka nämnvärt. Därtill har en 

analys av sakkunnigas utlåtanden, i synnerhet i vilken mån de påverkar 

domstolarnas bevisvärdering av barnets berättelse utelämnats och berörs 

enbart i mindre omfattning. Det som därtill exkluderats är material från 

förundersökningen och socialstyrelsens utredningar om barnet. Uppsatsens 

syfte fordrar inte en självständig bevisvärdering av barnets berättelse, utan 

har som huvudsaklig utgångspunkt att granska domstolarnas bevisvärdering 

av barnets berättelse. Enbart det som framkommit i rättsfallen har således 

legat till grund för uppsatsens genomförande. Arbetet avgränsas därtill i 

                                                
21 Forsman (2013), s 36 f.  
22 Forsman (2013), s 568.  
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förhållande till omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, samt andra 

bestämmelser i LVU som inte har en beaktansvärd betydelse för barnets 

berättelse. I den straffprocessuella delen är bestämmelsen om våldtäkt mot 

barn, 6 kap. 4 § BrB, den centrala. Sexuellt utnyttjande, 6 kap. 3 § BrB, och 

sexuellt övergrepp, 6 kap. 6 § BrB, förekommer i viss omfattning i 

rättsfallsstudien då en våldtäkt inte kunnat styrkas. Barn som utsatts för 

utnyttjande för sexuell posering, 6 kap. 8 § BrB, och köp av sexuell 

handling, 6 kap. 9 § BrB, har exkluderats. Barnkonventionen behandlas 

enbart i den omfattning som behövs för att belysa barnets delaktighet och 

barnet som rättighetsbärare, vilket är av betydelse för bäringen av barnets 

berättelse i domstol. Den rättspsykologiska delen berör inte Statement 

Validity Assessment, en metod utifrån psykologisk forskning av vilka 

kriterier som kan tillämpas vid en tillförlitlighetsbedömning. Vidare har 

Reality Monitoring utelämnats, en metod som syftar till att särskilja det 

självupplevda från berättelser som bygger på fantasi. Den rättspsykologiska 

delen behandlar enbart grundläggande barnpsykologiska utgångspunkter. 

Dessa ska beaktas vid en bedömning av rättsfallsstudien och ingen direkt 

jämförelse sker utifrån rättspsykologisk litteratur till kriterierna som kommit 

att användas i domstol. Detta då uppsatsen berör barn och de juridiska 

kriterierna som tillämpas inte är anpassade efter barn. Således saknas det en 

överensstämmelse. Slutligen har ingripande till skydd för barn och den 

uppfattning av respekt för familjelivet som kommit till uttryck i 

Europakonventionen samt i praxis utelämnats. 

1.5 Metod och material  
Uppsatsen syftar till att undersöka, fastställa, analysera och i viss mån 

kritisera de eventuella skillnaderna i bevisvärderingen av barnets muntliga 

utsaga i våldtäkt mot barn och barnets berättelse i LVU-mål. Uppgiften är 

således bredare i förhållande till den rättsdogmatiska metoden som enbart 

syftar till att ”fastställa gällande rätt” utifrån en begränsad mängd material.23 

Av den anledningen tillämpas en rättsanalytisk metod genomgående i 

                                                
23 Sandgren(2015), s 45.  
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uppsatsen för att undersöka och analysera skillnaderna som är av relevans 

för bevisvärderingen av barnets berättelse. Den rättsanalytiska metoden 

möjliggör ett fritt förhållningssätt och fordrar inte bundenhet till auktoritära 

rättskällor.24 Ett fritt förhållningssätt till material, möjliggör en 

tvärdisciplinär ansats, genom att barnpsykologiska utgångspunkter 

sedermera utgör bakgrundsunderlag till respektive rättsfallsundersökning 

och bidrar till en bredare granskning av problemområdet. Rättsfallsstudien 

till respektive område består av beslut från högsta instans såväl som av 

underrättspraxis. Den rättsanalytiska metoden möjliggör att 

frågeställningarna kan besvaras utan beaktande av vad som utges vara ”rätt 

svar” på det rättsliga problemet. Därtill möjliggör den rättsanalytiska 

metoden en långtgående problematisering, såväl kritisk som analytisk, med 

ett vidare syfte. Med ett vidare syfte menas i förevarande arbete en 

granskning av de eventuella skillnaderna i den faktiska rättstillämpningen i 

bevisvärderingen av barnets berättelse i processerna, med beaktande av 

grundläggande processrättsliga principer, gällande rätt och tvärdisciplinära 

ansatser. I sammanhanget ska det betonas att uppsatsen inte eftersträvar att 

dra generella slutsatser med hänvisning till enskilda rättsfall. Det krävs en 

viss försiktighet i sammanhanget och istället ska det bredare syftet 

synliggöra tendenser av skillnader i bevisvärderingen i respektive process.  

 

Den processrättsliga delen innehåller material som i huvudsak hämtats från 

RB:s bestämmelser, eftersom förevarande lag reglerar processens ram i 

brottmål och utgör komplement till förvaltningsprocesslagen. Med 

anledning av avsaknaden av bestämmelser om bevisvärdering har praxis och 

främst doktrin kommit att användas för att belysa skillnaderna i processerna. 

Doktrinen har valts på grundval av styrka, auktoritet och bredd i 

behandlingen av olika frågor.25 Exempel på doktrin som kommit att 

användas är Christian Diesens läroböcker ”Bevisprövning i brottmål” och 

”Bevisprövning i förvaltningsmål”.26 Därtill har Per Olof Ekelöfs läroböcker 

i processrätt kommit att nyttjas i stor utsträckning, ”Rättegång IV” och 
                                                
24 Sandgren (2015), s 45 f.  
25 Lehrberg (2016), s 205 f.  
26 Diesen (2015); Diesen (2003).  
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”Rättegång första häftet”.27 Beträffande metoden för värdering av barnets 

berättelse, utsageanalysen, har utgångspunkten varit de kriterier som 

stadgats av HD i NJA 2010 s 671 och i HFD 5757-16.  Kriteriernas 

innebörd har berörts i juridisk doktrin och artiklar av bland annat Robert 

Nordh, Torkel Gregow och Mikael Mellqvist.28 Kriterierna har även 

behandlats i juridiska källor som tagit avstamp i beteendevetenskaplig 

forskning av relevans för juridiken i det rättsliga sammanhanget. Såväl SOU 

2017:7 Bilaga 7 som Lena Schelins bok har härvidlag använts.29  

 

Det rättspsykologiska avsnittet baseras till stor del på barnpsykologisk 

litteratur från Sverige, eftersom litteratur och studier från andra länder 

riskerar att vara skrivet utifrån andra rättssystem vilket kan färga av sig på 

materialet. Den litteratur som använts i störst utsträckning är Pär Anders 

Granhag och Sven Å Christianson lärobok ”Handbok i rättspsykologi”, 

vilken utgör kurslitteratur på kursen ”Rättspsykologi” i Lund.30  Därtill har 

som komplettering använts videoinspelade föreläsningar av Sara 

Landström31 och artiklar skrivna av henne och andra medförfattare på 

området.32 Avsnitten som behandlar gällande rätt i respektive process har 

lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin som utgångspunkt använts. 

Förarbetena till lagstiftningen har använts i stor utsträckning, eftersom 

lagstiftningen inte ger närmare vägledning till rekvisitens tillämpning. Vid 

urvalet av doktrin har utgångspunkten tagits i verk av författare med 

auktoritet på området. Titti Mattssons33 avhandling ”Barnet och 

rättsprocessen” samt Anna Kaldals34 avhandling ”Parallella processer” har 

använts i stor utsträckning i beskrivningen av LVU-processen.35 På 

                                                
27 Ekelöf m.fl. (2009); Ekelöf m.fl.  (2016).  
28 Nordh (2013); Gregow (SvJT 1996) & Mellqvist (SvJT 2013).  
29 SOU 2017:7 Bilaga 7 har psykologiska institutionen utfärdat av professor Pär Anders 
Granhag, Leif A Strömwall och docent Sara Landström; Schelin (2007).  
30 Pär Anders Granhag är professor i psykologi och verksam vid Göteborgs universitet och 
Sven Å Christianson är professor i psykologi vid Stockholms universitet. 
31 Sara Landström är docent i psykologi vid Göteborgs Universitet.  
32 Landström (2017); Landström (2015).  
33 Titti Mattsson är professor i offentlig rätt på Juridiska fakulteten i Lund och undervisar i 
socialrätt, förvaltningsprocessrätt och familjerätt.  
34 Anna Kaldal är universitetslektor vid Stockholms universitet och undervisar i b.la. 
processrätt.  
35 Mattsson (2002); Kaldal (2010). 
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straffrättens område har utgångspunkten i doktrin varit Helena Sutorius36 

bok som blivit omarbetat av Christian Diesen, ”Bevisprövning vid 

sexualbrott” och Lena Schelins bok ”Bevisvärdering av utsagor i 

brottmål”.37  Urvalet av domar till rättsfallsstudierna har tagits fram genom 

Bisnode InfoTorgs juridiska rättsfallsdatabas och databasen Karnov. Sökord 

till rättsfallsstudien som berör omhändertagande enligt LVU har varit 

”Barnets berättelse LVU” samt ”LVU barnets tillförlitlighet”. I den 

förvaltningsrättsliga rättsfallsstudien är samtliga namn på barnen maskerade 

och har tilldelats andra namn av etiska skäl. Till den straffrättsliga delen har 

sökorden varit ”Våldtäkt mot barn barnets utsaga” samt ”våldtäkt mot barn 

tillförlitlighet”.  Vid urvalet av rättsfall har fokus legat på barnets berättelse 

som grund för domstolens bedömning med avsaknad av andra konkreta 

omständigheter som stöd för att på bästa sätt synliggöra eventuella 

skillnader i bevisvärderingen i respektive process. 

1.6 Forskningsläge 
Bevisvärdering av utsagor har i stor utsträckning behandlats i mål om 

sexualbrott utifrån vuxnas perspektiv. Barns utsagor har kommit att 

behandlas mer sparsamt, och de kriterier för prövning av vuxnas utsagor, 

vilka etablerats genom NJA 2010 s 671, har i den juridiska doktrinen på 

senare tid kommit att ifrågasättas gällande huruvida de kan appliceras på 

barn. I synnerhet Gregow, Schelin och Sutorius har riktat kritik gentemot 

kriteriernas tillämpning på barn.38 HD har i NJA 2017 s 316 II uttalat att 

somliga av kriterierna som etablerades genom NJA 2010 s 671 kan 

ifrågasättas utifrån den rättspsykologiska forskningen och att det finns 

anledning att vara försiktig vid tillämpning på personer med bristande 

förmåga att uttrycka sig muntligen. En hänvisning till SOU 2017:7 Bilaga 7 

gjordes.39 I SOU 2017:7 presenterade Leif A Strömwall, Per Anders 

Granhag och Sara Landström ett underlag som bland annat betonade att 

                                                
36 Helena Sutorius forskade vid Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet inom 
processrätt och sexualbrott.  
37 Sutorius (2014); Schelin (2007).  
38 Gregow (1996); Schelin (2007); Sutorius (2014). 
39 NJA 2017 s 316 II p 13.  
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korrekta tillförlitlighetsbedömningar av barns utsagor inte görs i någon 

högre utsträckning.40 Forskarna riktade kritik gentemot att HD:s kriterier 

inte tar hänsyn till barns förmåga att återge en händelse. Hur barns utsagor 

ska värderas i straffrätten är således en diskussion, till skillnad från i den 

förvaltningsrättsliga doktrin där det nästintill råder avsaknad. Kaldal har i 

”Parallella processer” framhållit avsaknaden av intresse för barn som 

uppgiftslämnare i den förvaltningsrättsliga bevisvärderingen. Därtill 

anfördes att samma metoder vid den förvaltningsrättsliga prövningen som 

vid den straffrättsliga prövningen.41 Maria Forsman42 har i ”Rättsliga 

ingripanden vid föräldrar våld och övergrepp mot barn” instämt i vad 

Kaldal anfört.43 Det saknas forskning i doktrin om skillnader i 

bevisvärderingen av barnets berättelse i de båda processerna. Generellt råder 

det en avsaknad av bevisvärdering i allmänhet i förvaltningsrättslig doktrin. 

HFD har på senare tid i HFD 5757-16 den 8 juni 2017 stadgat vilka kriterier 

som ska beaktas vid en tillförlitlighetsbedömning. Dessa kom att bekräftas i 

HFD 2017 ref. 42 den 20 juni 2017. Möjligen kan rättsfallen från HFD 

utgöra startpunkten för ett intresse av bevisvärderingen av barnets berättelse 

i förvaltningsrättslig doktrin. Hur barnens  utsagor ska värderas, är ett 

aktuellt ämne inom straffrätten, rättspsykologin, samt synes det som att det 

på senare tid har uppmärksammats av HFD.  

1.7 Disposition 
Uppsatsens andra avsnitt behandlar av pedagogiska skäl diverse 

grundläggande processrättsliga och bevisrättsliga utgångspunkter som är av 

relevans vid värderingen av barnets berättelse. I samma kapitel redogörs för 

den metod som används vid värderingen av barnets berättelse i respektive 

process och kapitlet ger läsaren en rättslig grund inför kommande delar. I 

nästföljande kapitel presenteras grundläggande barnpsykologiska 

utgångspunkter som syftar till att ge bakgrundskunskap om hur barn ska 

                                                
40 SOU 2017:7 Bilaga 7, s 209. 
41 Kaldal (2010), s 353.  
42 Maria Forsman är universitetslektor vid Juridiska institutionen i rättsvetenskap, sant 
forskar och undervisar i barnrätt.  
43 Forsman (2013), s 570.  
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värderas utifrån psykologin, som senare utgör underlag till respektive 

rättsfallsstudie. Det fjärde kapitlet redogör för bestämmelsen om våldtäkt 

mot barn och hur barnets berättelse upptas i domstol som senare följs av en 

straffrättslig rättsfallsstudie. Det femte kapitlet berör barnets berättelse i 

LVU-mål och är uppbyggt på samma sätt som det föregående kapitlet. Det 

fjärde och femte kapitlet avslutas med en jämförelse av rättsfallsstudien mot 

de tidigare presenterade barnpsykologiska utgångspunkter. Därefter, i det 

nästkommande kapitlet följer en analys av olika skillnader mellan 

processerna som synliggjorts i uppsatsen. I det sista kapitlet tas avslutande 

reflektioner upp kring uppsatsens föregående delar och huruvida nuvarande 

ordning är tillfredställande.  
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2  Processuella skillnader  

2.1 Fri bevisprövning och fri 
bevisvärdering  

Huvudregeln inom svensk processrätt är principen om den fria 

bevisprövningen, vilken består av den fria bevisföringen och den fria 

bevisvärderingen som fastslås i 35 kap. 1§ RB.44  Både allmän och 

förvaltningsrättslig domstol omfattas av principen.45 Den fria bevisföringen 

föreskriver att det inte får förekomma legala inskränkningar för vilka 

omständigheter som får utgöra bevisning i en rättegång. Den fria 

bevisvärderingen innebär att det inte finns lagstadgade regler för rätten om 

värdering av bevisningen.46 Bevisprövningen inom förvaltningsrätten skiljer 

sig åt från den i allmän domstol och är ett försummat område inom den 

förvaltningsrättsliga doktrinen. Bevisprövningen i förvaltningsrätten är 

därför ett komplicerat område.47 Som utgångspunkt finns generella riktlinjer 

som gäller för allmän domstol. Rättegångsbalken är komplementär till 

förvaltningsprocesslagen som i sin tur saknar bevisvärderingsregler, således 

synes bevisvärderingen i förvaltningsrätten vila på samma grundprinciper. 48  

 

Inom den fria bevisprövningen ryms att domstolen under ansvar ska 

tillämpa den metod i målet, antingen av generell eller av specifik karaktär, 

som leder till det mest tillförlitliga resultatet. Syftet är att säkerhetsställa 

kvalitet och rättssäkerhet.49 Den fria bevisprövningen är dock inte helt fri, 

utan de ramar som domstolen ska förhålla sig till kan sammanfattas till fyra 

följande krav.50 Först följer ett objektivitetskrav som innebär att domarens 

övertygelse ska ha stöd i skäl som kan godtas av andra förståndiga 

                                                
44 NJA 2015 s 702 p 18.  
45 Dahlman (2017), s 29; Lindell m.fl. (2005), s 397; Kaldal (2010), s 302.  
46 Ekelöf (2009), s 26; Diesen (2015), s 52; Dahlman (2017), s 29.     
47 Diesen (2003), s 13 f; Jfr Kaldal (2010), s 305.  
48 Diesen(2003), s 23, s 116.  
49 Diesen (2015), s 69; Diesen (2003), s 116. 
50 Lindell m.fl. (2005), s 398; Jfr Diesen (2015), s 53.  
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personer.51 Det innebär att rätten ska grunda domen på rationella grunder 

och inte styras av subjektiva uppfattningar. Det kan förefalla självklart, 

emellertid förekommer det att allmänna erfarenhetssatser spelar en 

betydande roll i bevisvärderingen. Med det följer en risk att domaren styrs 

av sin personliga livserfarenhet.52 Det andra kravet är ett redovisningskrav 

vilket innebär att skälen för bedömningen ska redovisas.53  Det tredje kravet 

innefattar ett analyskrav. Av det följer att domaren inte får grunda 

avgörandet på totalintrycket av det föreliggande materialet. Det fordras en 

avvägning, en prövning ska föregås av värdet av varje enskilt bevisfaktum.54 

Till sist finns ett materialbegräsningskrav, som innebär att domstolen enbart 

får beakta material som framkommit i målet med undantag för 

erfarenhetssatser och notorisk fakta.55  

 

Det processuella inslaget är mindre i förvaltningsdomstol och 

rättegångsbalkens regler om koncentration, muntlighet och omedelbarhet 

gäller inte i förvaltningsprocessen. Omedelbarhetsprincipen medför att 

bevisvärderingen kretsar kring muntliga utsagor inför rätten vilket rätten 

senare grundar sitt beslut på. Principen om bevisomedelbarhet innebär att 

rätten ska få ta del av bevisningen i direkt form och inte förmedlad.56 

Omedelbarhetsprincipen är undantagen inom förvaltningsrätten, vilket kan 

anses vara en bidragande faktor till att bevisprövningen av skriftligt material 

är mer omfattande, men inte till den graden att allmänna bevisrättsliga 

grunder kan åsidosättas.57 Således präglas bevisvärderingen i 

förvaltningsmålen mer av skriftliga bevis och utlåtanden.58 Videoupptagna 

utsagor från förundersökningsmaterial i mål om våldtäkt mot barn är 

undantagna från principen om bevisomedelbarhet, 35 kap. 14 § RB. Därtill 

är videoupptagna utsagor undantagna från principerna om muntlighet och 

                                                
51 Lindell m.fl. (2005), s 398; Diesen (2015), s 53.  
52 Nordh (2013), s 39; Diesen (2003), s 116.   
53 Lindell m.fl. (2005), s 398.  
54 Nordh (2013), s 40; Lindell m.fl. (2005), s 398; Diesen (2003), s 117; Diesen (2015), s 73 
f. 
55 Lindell m.fl. (2005), s 398; Diesen (2015), s 53 f.   
56 Ekelöf m.fl. (2009), s 28, s 44.  
57 Diesen (2003), s 22 f. 
58 Ibid.  
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koncentration.59   Detta eftersom det anses olämpligt att höra ett barn i 

domstol, barnet hörs istället med videoupptagna utsagor från polisförhören 

vilket utvecklats i praxis.60 Inte heller i en LVU-process brukar barnet höras 

direkt inför rätten, utan socialnämnden och ställföreträdaren framför barnets 

åsikter, således finns härvidlag en likhet mellan den straffrättsliga och 

förvaltningsrättsliga processen. Det medför en svårighet för andra parter i 

målet då frågor inte kan ställas direkt till barnet under förhandlingen. 

Bevisvärderingen av barnets berättelse synes till stor del präglas av 

processuella faktorer eftersom barnets berättelse begränsas i de båda 

processerna. I LVU-målen får ställföreträdaren och socialnämnden ett stort 

inflytande i vad som framförs, och i mål som rör våldtäkt mot barn är 

barnförhörens kvalité beroende av förhörsledaren. 

2.1.1 Strukturering och kategorisering av 
bevisning  

Ett väsentligt begrepp inom bevisvärderingen är bevistema, vilket avser det 

som ska bevisas i målet. Det fordras ett bevistema för varje bevis.61 

Domstolens bevisvärdering strävar efter att avgöra hur mycket ett visst 

bevis talar för bevistemat. Åklagarens gärningsbeskrivning utgör bevistemat 

i brottmål.62 Exempelvis mål som rör våldtäkt mot barn är bevistemat att 

barnet utsatts för ett sexuellt övergrepp av en vuxen person. 

Bevisvärderingen i de målen syftar till att utreda om det finns tillräckligt 

mycket omständigheter som talar för bevistemat.63 I LVU-målen ska ett om 

framtida vårdbehov kunna bevisas. Det är alltså det som är bevistemat.64 

Dock framhålls det i LVU-målen, där brister i hemmiljön enligt 2 § LVU 

utgör grund för ett omhändertagande, att det fordras två stycken separata 

bevisteman. Först ett bakgrundstema där omständigheter rörande brister i 

omsorgen ska bevisas, sedan ett prognostema där en påtaglig risk för den 

                                                
59 Sutorius (2014), s 261; Ekelöf m.fl. (2009) 49 f.   
60 Diesen m.fl. (2001), s 55; Sutorius (2014), s 276. 
61 Ekelöf m.fl. (2016), s 201; Diesen (2015), s 74.  
62 Diesen (2003), s 15; Kaldal (2010), s 195; Sutorius (2014), s 26. 
63 Sutorius (2014), s 284; Diesen (2015), s 74; Dahlman (2017), s 24. 
64 Sutorius (2014) s 243; Diesen (2003), s 52 f. 
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unges hälsa och utveckling ska bevisas.65 Bakgrundstemat i LVU-målen 

består av omständigheter som är relevanta vid ett beaktande av barnets hälsa 

eller utveckling, som exempelvis kan vara fysisk eller psykisk misshandel, 

eller tidigare övergrepp mot barnet. De tidigare omständigheter som kan 

påverka bedömningen av hemmiljön är relevanta om de kan antas påverka 

den framtida bedömningen.66 Således ska det först fastställas att det brister i 

omsorgen. Sedan ska det göras en prognos av risken för skada i framtiden 

som i sin tur bygger på bakgrundstemat. I vissa LVU-mål förenklas 

bevisprövningen av att grunderna som stödjer bakgrundstemat är så starka 

att rätten inte behöver göra en framtida prognosbedömning. Det rör fall då 

vårdnadshavare gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mot barnet och det 

finns en fällande brottmålsdom.67 Däremot synes det sällan finnas en 

fällande brottmålsdom sedan innan och då fordras en prognosbedömning 

utifrån bakgrundsfakta och bevisningen värderas i relation till framtida 

utfall.68 Bevisprövningen i förvaltningsmål utgörs av en kombination av 

såväl en tillbakablickande som framåtblickande del. Det är grunden till 

varför bevistemat består av två delar.69 Således är det som ska bevisas i 

brottmålet, exempelvis i förevarande fall att den tilltalade begått ett sexuellt 

övergrepp, en omständighet som kan åberopas för att visa på brister i 

hemmiljön och att det därmed föreligger ett vårdbehov enligt LVU.70  

 

Kategoriseringen av bevisningen i både allmän domstol och 

förvaltningsrättslig domstol är väsentlig för bevisprövningens kvalitet. 

Anledningen till varför en uppdelning av bevisningen fordras under 

bevisprövningen är att minimera risken för över-och undervärdering av 

vissa omständigheter.71 En kategorisering innebär en strukturering av 

bevisningen som upplyser om bevisningens styrka och svaghet, samt  

hjälper domaren att avgöra vilken relevans omständigheten har i 

                                                
65 Diesen (2003), s 52 f; Leviner & Lundström (2017), s 26 ff; Kaldal (2010), s 326  
66 Diesen (2003), s 53.  
67 Diesen (2003), s 145 f.  
68 Kaldal (2010), s 195.  
69 Diesen (2003), s 52 f. 
70 Sutorius (2014), s 243.  
71 Lainpelto (2012), s 197; Sutorius (2014), s 285; Diesen m.fl. (2001), s 65; jfr Lindkvist 
(2018), s 65. 
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bevisstrukturen.72 Vid avsaknad av en strukturering föreligger en risk för att 

en omständighet tilldelas fel funktion i bevisstrukturen.73 Begrepp som är av 

central betydelse för struktureringen är rättsfaktum, bevisfaktum och 

hjälpfaktum. Ekelöf m.fl. beskriver ett rättsfaktum som en omständighet 

med omedelbar relevans för en rättsföljd. Således är ett rättsfaktum en direkt 

omständighet för rättsföljden, och varje rekvisit i en lagregel utgör ett 

rättsfaktum.74 Ett bevisfaktum har medelbar relevans för en viss rättsföljd, 

och saknar direkta rättsföljder.75 Således har ett bevisfaktum betydelse för 

en omedelbar relevant omständighet såsom bevis.76 Genom beaktande av 

bevisvärdet hos ett enskilt bevisfaktum i förhållande till ett rättsfaktum kan 

sannolikheten för det slutgiltiga bevistemat öka eller minska.77 Om ett 

bevisfaktum står i relation till ett rättsfaktum, kan ett hjälpfaktum beskrivas 

som att stå i relation till ett bevisfaktum. Ett hjälpfaktum avser en 

omständighet som enbart kan förstärka eller försvaga bevisfaktumets värde 

för bevistemat.78 Hjälpfaktumets funktion är följaktligen att tillhandahålla 

information och tolkningshjälp vid bedömningen av bevisfaktumets 

bevisvärde genom att antingen sänka eller höja det.79 Ett hjälpfaktum kan 

således aldrig ensamt ha ett bevisvärde för bevistemat. Vad gäller sexuella 

övergrepp mot barn kan ett sakkunnigutlåtande, exempelvis en 

vittnespsykolog som uttalar sig om barnets utsaga utgöra ett hjälpfaktum 

eftersom det utgör bevis för att bedöma bevisfaktumet, barnets berättelse.80 

 

Det ska klargöras att det finns olika typer av bevisfakta. Christian Dahlman 

gör en åtskillnad i bevisfakta som utgör spår av bevistemat och bevisfakta 

som är betingelser för bevistemat.81 Med spår av bevistemat anförs att 

                                                
72 Lainpelto (2012), s 137; Nordh (2013), s 15 f.  
73 Lainpelto (2012), 138. 
74 Ekelöf m.fl. (2016), s 42.  
75 Ekelöf m.fl. (2016), s 43.  
76 Ekelöf m.fl. (2009), s 15 ff.  
77 Dahlman (2017), s 9; Lainpelto (2012), s 194. 
78 Ekelöf m.fl. (2009), s 19; Lainpelto (2012), s 194 f.  
79Diesen (2015), s 211; Stening (1975), s 45; Lainpelto (2012), s 195; Schelin (2007), s 48.  
80 Sutorius (2014) s 286.  
81 Dahlman (2017), s 19; I uppsatsen används Dahlmans åtskillnad av bevisfakta. Annan 
vanligt förekommande distinktion är ”direkt” och ”indirekt” bevisning, som är missvisande, 
eftersom all bevisning mer eller mindre är indirekt, och är själva gradindelningen som är 
väsentlig, se Dahlman (2017), s 19 f.  
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bevisfaktumet orsakats av bevistemat, som exempel framhålls 

vittnesiakttagelser och forensisk bevisning. 82 Barnets berättelse i våldtäkt 

mot barn är således ett spår av bevistemat. Bevisfakta såsom motiv, hot eller 

karaktär, utgör betingelser för bevistemat. Vad som karaktäriserar 

betingelser är att de är oberoende för bevistemats realisering och föreligger 

även om bevistemat aldrig förverkligas.  Dahlman exemplifierar 

distinktionen mellan spår och betingelsebevisning med ett knivmord där 

sticksåren på offrets kropp utgör ett nödvändigt spår av gärningen.83 Att den 

tilltalade hade en karaktärsbenägenhet, exempelvis att han tidigare är dömd 

för ett annat knivmord, kan anföras som stöd för det aktuella knivmordet. 

Dock kan det aktuella knivmordet aldrig ha orsakat det tidigare knivmordet. 

Bevisningen bygger således på att det påvisar en benägenhet till knivvåld 

hos den tilltalade. Skillnaden mellan spår- och betingelsebevisning utgörs av 

gradskillnad då betingelsebevisning vanligtvis når en funktion med 

samverkande bevisning eftersom det ensamt har svag beviskraft i 

förhållande till bevistemat.84 Med samverkande bevisning menas flera 

bevisfakta som stödjer bevistemat. Samverkande bevisningen kan ytterligare 

kategoriseras som beroende eller oberoende, vilket har betydelse för 

bevisvärdet hos bevisfakta i temats riktighet. Två vittnen, som båda 

bevittnat samma händelseförlopp utgör beroende bevisfakta om dessa kan 

antas påverkats av varandra. Om det andra vittnet känner till eller har pratat 

med det första vittnet, är inte bevisvärdet oberoende av det första 

vittnesmålet, eftersom sannolikheten att det andra vittnesmålet påverkats av 

det första och uppger samma sak, är större än om de inte känt till eller pratat 

med varandra.85 

 

Ett begrepp som på senare tid kommit att användas inom bevisrätt är 

stödbevisning.86 Med stödbevisning åsyftas betingelsebevisning och 

hjälpfaktum vars funktion främst är kopplad till målsägandeutsagan.87 

                                                
82 Dahlman (2017), s 18; Jfr Schelin (2007), s 47. 
83 Dahlman (2017), s 18; Jfr Schelin (2007), s 47.  
84 Dahlman (2017), s 18; Schelin (2007), s 47 f.  
85 Dahlman (2017), s 99.  
86 Lainpelto (2012), s 157; Ekelöf (2009), s 25. 
87 Ekelöf m.fl. (2009), s 25; Lainpelto (2012), s 184.   
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Stödbevisning har ensamt ett lågt bevisvärde eftersom det inte ensamt kan 

nå upp till beviskravet.88 Stödbevisning är dock en återkommande faktor 

som utifrån praxis medfört att en fällande dom inte kan meddelas.89  

Lainpelto är av uppfattningen att stödbevisningsbegreppet inte bör tillämpas 

eftersom det råder oklarheter vid tillämpningen vad gäller begreppets 

bevisstöd och värdeladdning. Följaktligen råder andra väl etablerade 

begrepp som tydligare uttrycker en omständighets funktion.90 

2.2 Bevisprövningsmodeller 
Som konstaterats ovan åligger det domstolen att bevisvärderingen utförs på 

ett rationellt och objektivt sätt. Olika metoder för bevisvärderingen som 

beskriver hur domstolarna bör värdera bevis är ett omdebatterat ämne. 

Gemensamt för metoderna är att de tillhandahåller en referensram, vilket 

ska förhindra att subjektiva värderingar genomsyrar bevisprövningen.91 Det 

finns varken en självklar eller etablerad metod eller form för 

bevisprövningen i brottmål eller i förvaltningsmål. I doktrin finns det tre 

återkommande metoder som diskuteras: bevisvärdemetoden, temametoden 

och hypotesmetoden. Det två förstnämnda metoderna faller under 

sannolikhetsorienterade metoder.92  Någon modell för prognosbedömningen 

i LVU-mål finns inte diskuterad i den förvaltningsrättsliga doktrinen.93 

Diesen anför i ”Bevisprövning i förvaltningsmål” att ledning bör sökas i 

tvärvetenskapliga analogier. Diesen har anfört att frekvensteorier, vilka 

bevisvärde—och temametoderna faller under, eventuellt kan utgöra  

bevisprövningsmodell för prognosbedömningen i LVU-mål.94 Svårigheten 

med en prognosbedömning är huvudsakligen att bevisningen som 

presenterats i målet inte har ett direkt samband till prognostemat då 

sambandet är omvänt. Det kan omöjligen finnas bevisning direkt hänförbar 

                                                
88 Ekelöf m.fl. (2009), s 26; Jfr.Lainpelto (2012), s 306.  
89 Gregow (SvJT 1996), s 523; Schelin (2007), s 40; NJA 2005 s 712.  
90 Lainpelto (2012), s 312.  
91 Ekelöf m.fl. (2009), s 161 ff.  
92 Ekelöf m.fl. (2009), s 169; Lindell m.fl. (2005), s 404.  
93 Kaldal (2010), s 302; Diesen (2003), s 118.  
94 Diesen (2003), s 123 f.  
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till en framtida skada.95 Ledning i viss mån torde kunna hämtas från 

bevisprövningen i brottmål vid ett fastställande av bakgrundstemat i LVU-

mål.96 Den fortsatta riskbedömningen kräver en annan metodik, eftersom 

bedömningens riktighet innebär ”att identifiera korrekt risknivå vid 

tidpunkten för prövningen”.97 De uppfyllda miljörekvisiten i 2 § LVU 

omvandlas sedan till prognosfaktorer i riskbedömningen.98  Det är en 

väsentlig skillnad till brottmål, där prövningen grundas i att fastställa ett 

visst förhållande. Avgöranden inom förvaltningsrätten kräver en 

framtidsbedömning och speglar ett ”sannolikhetsvärde”. I brottmålen är det 

ett ”sanningsvärde” som ska konstateras eftersom bevisvärderingen är ett 

tillbakablickande.99  Prognosbedömningen synes vara en faktor till den 

åtskillnad i bevisstruktur och de skillnader i tillvägagångssätt i 

bevisprövning som finns mellan processerna.100  

2.2.1 Bevisvärde—och temametoden 
Bevisvärdemetoden utgår från att det finns ett orsaksförhållande mellan 

bevistema och bevisfaktum. Det som efterfrågas är sannolikheten av att ett 

bevisfaktum har bevistemat som källa i det enskilda fallet.101 Desto mer som 

indikerar på att bevisfaktumet har bevistemat som källa, desto högre 

bevisvärde kan det tillskrivas. Värdet av ett enskilt bevisfaktum ska värderas 

oberoende av andra bevisfakta och kan konstateras med beaktande av 

erfarenhetssatser och hjälpfakta.102 Efter att domstolen värderat varje enskilt 

bevisfaktum, krävs en sammanvägning av all bevisfakta, för att sedermera 

konstatera det sammanlagda värdet av bevisningen.103 Ett problem med 

förevarande metod, som både Dahlman, Nordh och Ekelöf m.fl. framhållit, 

är att betingelsebevisning inte kan tillämpas med metoden eftersom 

                                                
95 Kaldal (2010), s 196.  
96 Kaldal (2010), s 304; Diesen (2003), s 132 f.  
97 Kaldal (2010), s 280.  
98 Kaldal (2010), s 283; Diesen (2003), s 53 f.  
99 Diesen (2003), s 118. 
100 Kaldal (2010), Diesen (2003), s 118. 
101 Ekelöf m.fl. (2009), s 170; Dahlman (2017), s 16.  
102 Nordh (2013), s 62.  
103 Nordh (2013), s 62 f.  
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bevisningen inte har orsakats av bevistemat.104  Betingelsebevisning utgör 

inget spår av bevistemat och kan följaktligen inte ha orsakats av det.105 Är 

betingelsebevisning föremål för värdering kan som ersättning 

bevistemametoden användas. Bevistemametoden bedömer sannolikheten för 

bevistemat givet bevisningen i målet, och varje enskilt bevisfaktum kan 

tilldelas bevisvärde i förhållande till och från bevistemat. Det är en väsentlig 

skillnad eftersom metoderna förespråkar olika sannolikhetsbegrepp, av den 

anledningen att bevistemametoden ger svar på sannolikheten både för och 

emot bevistemats existens.106 Problematiken med bevistemametoden är att 

den kräver kunskap om hur vanligt förekommande bevistemat är, en fiktiv 

erfarenhetssats, eftersom det råder avsaknad av empiriskt grundande 

erfarenhetssituationer i det enskilda fallet.107 Domstolen gör sedan en 

sannolikhetsbedömning som grundas i en fiktiv erfarenhetssats, vilket 

möjliggör att ursprungssannolikheter får stor bäring på bevisningens värde. 

En brist i bevistemametoden är således att risken för att subjektiva 

uppfattningar får bäring på bevisvärderingen.108  

2.2.2 Hypotesmetoden 
Hypotesmetoden tar avstamp i beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” och 

metoden har tillämpats av såväl HD som av underrätterna.  Ekelöf m.fl. 

betonar att hypotesmetoden inte är en metod som ska tillämpas med 

självklarhet i brottmål. Detta eftersom det föreligger avsaknad av direkta 

uttalanden från HD:s domskäl.109 HD har inte uttalat sig direkt i 

metodfrågor och det råder avsaknad i domskälen för vilken teori domstolar 

ställer sig bakom.110  Av hypotesmetoden följer att prövningen består av att 

utesluta alternativa hypoteser, det som åsyftas är alternativa händelseförlopp 

till gärningsbeskrivningen.111 Metoden skiljer sig åt från bevisvärde- och 

temametoden eftersom den inte bygger på sannolikhetskalkyler. Som första 

                                                
104 Ekelöf m.fl., (2009), s 170; Dahlman (2017), s 16 f; Nordh (2013), s 63.   
105 Jfr Nordh (2013), s 61.  
106 Nordh (2013), s 63.  
107 Ekelöf m.fl. (2009), s 170; Nordh (2013), s 64.   
108 Nordh (2013), s 65.  
109 Ekelöf m.fl. (2009), s 167 f; Diesen (2015), s 197.   
110 Ekelöf m.fl. (2009), s 167. 
111 Ekelöf m.fl. (2009), s 166 f; Nordh (2013), s 66.  
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steg i bevisvärderingen, enligt hypotesmetoden, är att ta ställning till 

huruvida utredningskravet är uppfyllt. Utredningskravet är anhängigt ett 

flertal faktorer, bland annat av brottets grovhet och den tilltalades inställning 

i ansvarsfrågan.112 Vad gäller utredningar avseende sexuella övergrepp mot 

barn är brister i utredningskvalitén, barnets utsaga, central.113  Om 

utredningen i det enskilda fallet inte når upp till utredningskravet ska åtalet 

ogillas. Är utredningskravet uppfyllt, ska bevistemat- 

gärningsbeskrivningen- analyseras och de alternativa händelseförloppen 

ställas upp gentemot gärningspåståendet. Alternativhypoteserna ska vara 

rimliga, konkreta på så vis att de stöds av viss fakta i målet och kunna 

motiveras rationellt. Med att de ska kunna motiveras rationellt menas att de 

ska ha stöd i logiska resonemang och välkända erfarenhetssatser för att inte 

uteslutas.114 Visar det sig att en alternativhypotes är tillräckligt stark för att 

ett ”rimligt tvivel” ska anses påvisat så ska åtalet ska ogillas.115 Det ska 

förtydligas att HD inte har uttalat sig varken om hur starkt tvivlet ska vara 

eller av vilken art det ska vara för att åtalet ska ogillas. Det finns 

avgöranden från HD där åtalet ogillats utan att domstolen anfört ett konkret 

ansvarsuteslutande händelseförlopp.116 I sammanhanget ska det betonas att 

metodens funktion har ifrågasatts för att dess fokus ligger mer på 

beslutsfattande än en metod för värdering av enskilda bevisfakta.117  

2.3 Erfarenhetssatser 
Huvudregeln är att domstolen enbart ska beakta vad som förekommit i 

målet. Notoritet innebär att ett avsteg från omedelbarhetsprincipen är 

möjligt. Detta avsteg grundas i processekonomiska skäl. Både bevisfakta 

och hjälpfakta kan vara notoriska. Det som kännetecknar ett notoriskt 

faktum är att det är allmänt veterligt. 35 kap. 2 § 1 st RB stadgar att rätten 

på eget initiativ kan beakta vad som anses vara allmän kunskap om 

omvärlden samt vad som kan anses vara allmänna föreställningar om 
                                                
112 Diesen (2015), s 198 ; Nordh (2013), s 66; Sutorius (2014), s 295.  
113 Sutorius (2014), s 295; Jfr Lainpelto (2012), s 306 ff.   
114 Ekelöf m.fl. (2009), s 167; Diesen (2015), s 197. 
115 Ekelöf m.fl. (2009), s 167; Diesen (2015), s 197; Nordh (2013), s 66.  
116 Se t.ex. NJA 1991 s 56; Ekelöf m.fl. (2009), s 153.  
117 Nordh (2013), s 66. 
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relevanta samband.118. Erfarenhetssatser som inte är allmänt kända, 

benämns som särskilda erfarenhetssatser. Med det åsyftas användning av 

sak- eller expertkunskap och sådan bör läggas fram som bevisning.119 Vid 

domstolarnas bevisvärdering används en mängd erfarenhetssatser som är av 

relevans vid en värdering av en viss omständighet.120 Erfarenhetssatserna är 

av hypotetisk karaktär och talar inte om hur viktigt något är i ett enskilt fall 

utan är ett generellt uttalande. En överföring måste kunna påvisas till det 

enskilda fallet för att kunna utgöra ett självständigt bevisvärde.121 

Sakkunniga anlitas för undersökningar, oftast av psykologisk, teknisk eller 

medicinsk karaktär, som nyttjas för att fastställa hur sannolikt eller 

osannolikt ett visst förhållande är.122 Psykologisk sakkunskap kan användas 

som underlag för att öka domstolarnas kunskaper om vanliga förekomster 

inom minnespsykologisk samt socialpsykologisk forskning och de processer 

som styr människor och barn.123 I mål som rör sexuella övergrepp mot barn 

ska kunskap om barns förmåga att berätta samt kunskap om barns beteenden 

och utsagor tas med i bedömningen. Dock utgör ett sakkunnigutlåtande 

enbart tolkningshjälp, själva värderingen är domstolens.124  Ekelöf m.fl. har 

i sammanhanget anfört att när den sakkunnige drar en slutsats från 

materialet, innebär detta en självständig bevisvärdering, och 

bevisvärderingen kan således ske i två omgångar. Rätten kan dock behöva 

hjälp med att ta ställning till den sakkunniges uttalande.125 Exempelvis utgör 

i LVU-målen omständigheter om medicinska eller psykologiska riskfaktorer 

för ett barn en särskild erfarenhetssats, ett hjälpfaktum, och kan enbart 

tillmätas marginell betydelse.126  

                                                
118 Ekelöf m.fl. (2009), s 58; Schelin, 2007, s 49 f. 
119 Ekelöf m.fl. (2009), s 281.  
120 Schelin (2007), s 49 f.  
121 Kaldal (2010), s 202; Schelin (2007), s 50.  
122 Schelin (2007), s 50 f.  
123 Schelin (2007), s 106. 
124 Sutorius (2014), s 292; Diesen (2003), s 118.  
125 Ekelöf m.fl. (2009), s 284. 
126 Diesen (2003), s 136; Jfr Schelin (2007), s 50.  
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2.4 Bevis- och utredningsbörda  
Bevis-och utredningsbördan i både det straff-och förvaltningsprocessuella 

förfarandet åligger myndigheterna, Socialnämnden och 

Åklagarmyndigheten, vilka är ansvariga att presentera underlag för rättens 

beslut. Utredningsfrågor och bevisprövningsfrågor är nära sammankopplade 

i båda processerna och ansvaret vilar huvudsakligen på den ansökande 

myndigheten i processen att uppfylla beviskravet genom att bevisa att 

lagens rekvisit är uppfyllda.127 Åklagaren har en objektivitetsplikt i att driva 

utredningen om huruvida ett brott har begåtts, 23 kap 4§ RB. 

Förutsättningen för att bedriva en förundersökning är att det finns 

”anledning att anta” att ett brott har begåtts, 23 kap. 1 § RB. Det måste 

således föreligga en konkret omständighet, ett bevisfaktum, som talar för en 

brottslig gärning.128 En ansökan eller anmälan till socialnämnden innebär att 

nämnden ska inleda en utredning utan dröjsmål om det kan föranleda någon 

åtgärd.129 Det primära syftet med utredningen i LVU-målen är att utreda 

barnets situation och behov och hur dessa ska tillgodoses för att garantera 

barnets skydd.130 Utredningsansvaret är långtgående och syftar till att 

klarlägga förhållanden.131 Förvaltningsrättens utredningsskyldighet 

förknippas antingen med att målet återförvisas, eller genom materiell 

processledning.132  Socialnämnden ska följa utredningskravet i 4 § LVU. Av 

utredningskravet följer att ansökan ska innehålla en redogörelse för barnets 

förhållanden samt barnets inställning.133 I LVU-mål har barnet ingen 

skyldighet att framföra material till utredningen. Sexuella övergrepp mot 

barn initieras vanligen av en anmälan av någon som har vård eller tillsyn 

över barnet, antingen mor eller socialnämnden.134 I mål som sexuella 

övergrepp mot barn har barnet en skyldighet att inställa sig till polisen som 

                                                
127 Mattsson (2002), s 259; Kaldal (2010), s 309; Jfr Diesen (2015), s 124.  
128 Diesen (2015), s 134; Sutorius (2014), s 67; Diesen (2001), s 36 ff.  
129 Socialstyrelsen (2016), s 54.  
130 Socialstyrelsen (2009), s 20.  
131 Lindkvist (2018), s 137.  
132 Lindqvist (2018), s 78.  
133 Mattsson (2002), s 259.  
134 Diesen (2001), s 37.  
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målsägande. Alltså föreligger det inte något undantag för barn.135 Huruvida 

vårdnadshavaren samtycker till detta eller inte saknar betydelse i frågan. 

Detta eftersom vid misstänkta sexuella övergrepp mot barn är målet av 

sådan beskaffenhet att undantagsregeln om att barn får hämtas till förhör 

utan vårdnadshavarens kännedom infaller. I sådana fall borde dock 

socialtjänsten medverka, 16 FuK.136 Det finns således inga formella hinder 

till att hämta ett barn till förhör.137 Dock synes barnets utsaga vara av 

essentiell betydelse, då det krävs konkreta omständigheter och barnets 

berättelse ofta utgör den enda bevisningen. Om barnets roll begränsas i 

brottmålsprocessen föreligger en risk att den tilltalade inte kan dömas mot 

sitt nekande.138 Förvaltningsrätten har till uppgift att komplettera 

socialnämndens underlag med det som saknas och anses behövas för 

prövningen, vilket inte den allmänna domstolen har.139 Således är 

förvaltningsrättens roll för bevisupptagning mer essentiell än den allmänna 

domstolens.140 Föreligger det brister i utredningsmaterialet efter 

komplettering faller det tillbaka på myndigheten med konsekvensen att 

ansökan avslås. Om åklagaren inte fullgjort sin utredning ska åtalet ogillas 

direkt eftersom kompletterande frågor inte kan ställas till barnet i domstol. 

Vidare sträcker sig socialnämndens utredning utöver en eventuell 

polisutredning eftersom hela barnets situation ska klargöras och inte enbart 

den fysiska misshandeln.141  

2.5 Beviskrav 
Beviskravet är utgångspunkten för bevisvärderingen. Det faktum att 

beviskraven skiljer sig åt mellan LVU-processen och brottmålsprocessen är 

den centrala anledningen till varför bevisprövningen i de olika processerna 

skiljer sig åt.142  Beviskravet är lägre i förvaltningsmålen.143 En friande dom 

                                                
135 Sutorius (2014), s 214.  
136 Sutorius (2014), s 216 f.  
137 Sutorius (2014), s 216.  
138 Sutorius (2014), s 266.  
139 Diesen (2003), s 86; Lindqvist (2018), s 78; Von Essen (2009), s 242-247. 
140 Diesen (2003), s 13.  
141 Ibid. 
142 Diesen (2003), s 115.   
143 Sutorius (2014) s 243; Mattsson (2002), s 305 ff; Ryrstedt (SvJT 2009), s 1015.  
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avseende våldtäkt mot barn betyder att bevisningen inte räcker till för att nå 

upp till beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” men kan alltjämt anses 

tillräckligt starkt för att förvaltningsrätten ska besluta om ett 

omhändertagande med stöd av LVU. Beviskravet i brottmål är inte fastställt 

i lag utan har överlämnats till HD som genom prejudikat slagit fast att ”ställt 

utom rimligt tvivel” är den grundläggande normen.144 Beviskravet är 

detsamma för sexualbrottsmålen. Den faktorn att det föreligger 

bevissvårigheter i synnerhet i fråga om grova brott såsom incestbrott kan 

inte föranleda ett lägre beviskrav. Gregow har uttryckt att ”det praktiskt sett 

skall framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig”.145 Diesen anför att 

beviskravet i brottmål torde kunna omvandlas till 98 %.146 Bevisvärderingen 

är fri och det saknas formella krav, således är det inte uteslutet att 

målsägandens berättelse är tillräckligt för att uppfylla det höga beviskravet. 

Dock är det anhängigt bland annat att förhöret hållits på ett oklanderligt sätt.  

 

Många förvaltningsrättsliga mål är svåra i bevishänseende i synnerhet LVU-

mål vilket primärt grundar sig i att den norm som ska prövas är en allmän 

rimlighetsbedömning och inte ett tydligt uttryck för ett beviskrav. 

Beviskravet i förvaltningsrätten är en faktor som återspeglar den otydlighet 

som råder i bevisprövningen.147 Styrkan på den sammanlagda bevisningen 

ska uppnå ”påtaglig risk. ”Risk” antyder en riskkalkylering och ”påtaglig” 

att riskfaktorerna är individuella och konkreta.148 Det bidrar till att 

bevisprövningen ofta åsidosätts för en mer generell lämplighets- eller 

rimlighetsavvägning vilket ökar risken för subjektiva värderingar.149 Med 

hänsyn till den praxis och doktrin på området synes det oklart vilket 

beslutsunderlag som krävs för ett omhändertagande enligt LVU. Ett 

tvångsomhändertagande som grundas i att det brister i hemmiljön är en 

skyddslagstiftning. Det är den främsta orsaken till det lägre ställda 

beviskravet i LVU-mål vid en jämförelse med brottmål. En vanlig 

                                                
144 NJA 2015 s 702 p 28; NJA 1980 s 725; Ekelöf m.fl. (2009), s 82; Sutorius (2014), s 287.   
145 Sutorius (2014), s 287; Gregow (SvJT 1996), s 510. 
146 Diesen (2015), s 147.  
147 Diesen (2003), s 94; Mattsson (2002), s 305 f.  
148 Prop. 1989/90:28 s 107; Diesen (2003), s 94.  
149 Diesen (2003), s 59 f; Jfr Kaldal (2010), s 305.  
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uppfattning är att det är bättre från statens sida att ingripa även i tveksamma 

fall för att skydda barnet från eventuella missförhållanden.150 Gunnar 

Bramstång151 och Mattson framhåller att beviskravet torde motsvara ”hög 

grad av sannolikhet” för ett omhändertagande enligt LVU.152 Diesen anför 

att ”påtaglig risk” motsvarar den lägre grad av beviskravet och normalkravet 

torde utgöra ”sannolika skäl” i miljöfallen.153 Kaldal betonar att ”påtaglig 

risk” motsvarar sannolikt vilket kan omvandlas till 70 %.154 Gustav 

Lindkvist155 är av åsikten att rättsläget är oklart men att beviskravet mest 

troligt motsvarar sannolikt vilket är i förenlighet med barnets bästa och ett 

materiellt riktigt avgörande.156 Således spretar doktrinen i förevarande 

avseende. Ett ytterligare bevisteoretiskt problem i LVU-målen är om 

beviskravet dessutom ska appliceras på bakgrundstemat. Diesen anför att 

det utifrån rättspraxis torde räcka med att omständigheterna hänförliga till 

bakgrundstemat når upp till ”sannolika skäl”.157 Kaldal å sin sida menar på 

att beviskravet är styrkt oberoende för vilket miljörekvisit som utgör 

grunden för en prognosbedömning.158  

2.6 Utsageanalys  
Värderingen av en persons utsaga, utsageanalys, innebär att rätten har att 

avgöra om utsagan ensamt kan stödja bevistemat eller om den i kombination 

med stödbevisning styrker gärningspåståendet.159  Vid en sådan värdering 

föreligger det en stor risk för att den subjektiva bedömningen tar över. Av 

den orsaken prövas utsagan enligt tillförlitlighetskriterier. En avsaknad av 

kunskap om hur kriterierna ska användas för att anses uppfyllda ökar i sin 

tur risken att de används som allmänt språkbruk i kombination med 

                                                
150 Mattsson (2002), s 205; Jfr Kaldal (2010), s 281. 
151 Gunnar Bramstång är en svensk professor som varit verksam vid Uppsala och vid Lunds 
Universitet.   
152 Mattsson (2002), s 306, s 330; Bramstång (1985), s 201 ff.  
153 Diesen (2003), s 104.  
154 Kaldal (2010), s 325 f.  
155 Gustav Lindkvist är juris doktor och undervisar vid Stockholms Universitet i 
förvaltningsrätt och förvaltningsprocess.  
156 Lindkvist (2018), s 355 f.  
157 Diesen (2003), s 134.  
158 Kaldal (2010), s 232.  
159 Sutorius(2014), s 328 f; Diesen (2001), s 65 f; Diesen (2015), s 270.  
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sammanblandning av stereotypa uppfattningar.160 I mål om sexuella 

övergrepp mot barn har HD poängterat att bedömningen av utsagor ska ske 

med fokus på tillförlitlighet.161 En utsagas bevisvärde är således anhängig en 

tillförlitlighetsbedömning.162 HD har sammanfattat kriterierna för en 

tillförlitlighetsbedömning i målet NJA 2010 s. 671. Fallet rörde en far som 

åtalades för våldtäkt mot sin son som då var 13-15 år gammal. Målet togs 

upp i domstol när sonen var 18 år gammal. Kriterierna vid en 

tillförlitlighetsbedömning lyder:  

 
Vid bedömningen av utsagan finns det ofta anledning att lägga vikt främst 

vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis 

i vad mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat 

sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, 

överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåliga sammanhang 

eller tvekan i avgörande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt att 

bedöma utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger 

eller icke verbala faktorer i övrigt.163 

 

Tidigare har bedömningen fokuserat på positiva kriterier det vill säga en 

bedömning av utsagan. Om utsagan uppfyller kriterierna uppfattas den per 

automatik som tillförlitlig. Genom NJA 2010 s 671 etablerades därtill 

negativa kriterier som talar emot utsagans tillförlitlighet. Vid bedömningen 

av de negativa kriterierna ska fokus ligga på brister i utsagan.164 HFD har i 

tre nyligen avgjorda fall betonat vikten av barnets centrala plats i 

utredningar som rör förhållanden i hemmet. Vidare har det framhållits att 

det följer av LVU att barnets berättelse ska väga tungt i utredningen 

tillsammans med barnets subjektiva upplevelse om hemförhållandena.165 

Utsageanalys och tillförlitlighetskriterier har utelämnats i den 

                                                
160 Diesen & Diesen (2013), s 42.  
161 Sutorius (2014), s 200. 
162 Ibid. 
163 NJA 2010 s 671 p 8.  
164 Sutorius (2014), s 187, s 324; Schelin (2007), s 164. 
165 HFD 2014 ref. 46 s 8 benämns som ”Gabriella” i avsnitt 5.3.4; HFD 5757-16 benämns 
som ”Sofia” i avsnitt 5.3.1; HFD 2017 ref. 42, s 5 benämns som ”Anna” i avsnitt 5.3.2.  
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förvaltningsrättsliga doktrinen.166 Det synes som att vägledning kan hämtas 

från straffrättslig doktrin och praxis. HFD har i avgörandet HFD 5757-16 

betonat att i de fall det saknas tillräckligt med stöd för barnets berättelse och 

dennes subjektiva upplevelse av hemförhållandena samtidigt som 

uppgifterna förnekas av föräldrarna, ska rätten pröva frågan om barnets 

berättelse framstår som tillförlitlig. HFD uttalade kriterier för en 

tillförlitlighetsbedömning, vilka kom att bekräftas i ett senare avgörande: 

 
Vid värderingen av ett barns uppgifter bör beaktas bl.a. i vilket sammanhang 

samt på vilket sätt uppgifterna har lämnats, om berättelsen är 

sammanhängande och konsekvent, om berättelsen är tydlig och detaljrik, om 

uppgifterna vidhållits samt barnets ålder och mognad och dess förståelse för 

innebörden och konsekvenserna av att uppgifterna lämnas.167 

 

Det förefaller finnas vissa likheter med kriterierna som HD uttalade i NJA 

2010 s 671. Innan kriteriernas innebörd presenteras närmre är det av vikt att 

redogöra för begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. En vanligt 

förekommande faktor i domstolarnas bevisvärdering av muntliga utsagor är 

att trovärdighetsbedömningen färgar av sig på utsagans 

tillförlitlighetsbedömning vilket förekommit i HD:s domskäl. Otydligheten 

har lett till en begreppsförvirring i samtliga instanser.168 En återkommande 

distinktion i doktrin är att trovärdigheten är knuten till personen och dess 

subjektiva intryck medan tillförlitligheten är knuten till utsagan. Vid en 

tillförlitlighetsbedömning undersöks huruvida berättelsen kan tillskrivas ett 

högt eller lågt bevisvärde med konfrontering av hjälpfakta.169 Schelin anför 

att enligt teorin ska begreppen särskiljas. Hon betonar dock att det synes 

svårt vid en praktisk tillämpning. Följaktligen har rätten begränsade 

möjligheter att värdera utsagan på ett korrekt sätt.170 Ett typfall är att 

                                                
166 Diesen har i ”Bevisprövning i förvaltningsmål” kortfattat berört generella felkällor vid 
bevisprövning. Diesen anförde att rätten bör pröva utsagor genom tillförlitlighetskriterier 
för att minska risken av subjektiva värderingar, dock har det utelämnats vilka 
tillförlitlighetskriterier som ska beaktas, Se Diesen (2003), s 35 ff & s 118.   
167 HFD 5757-16, s 7 benämns som fallet ”Sofia” i avsnitt 5.3.1; Se även HFD 2017 ref. 42 
s 5 benämns som fallet ”Anna” i avsnitt 5.3.2.   
168 Schelin (2007), s 240 f.   
169 Schelin (2007), s 240 f. Diesen (2015), s 273; SOU 2017:7, s 208. 
170 Schelin (2007), s 241. 
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domstolen i domskälen anför att en person gett ett självupplevt intryck 

vilket ansetts lika med att utsagan är tillförlitlig.  Dahlman och My 

Pettersson171  har konstaterat att det inte finns någon etablerad definition av 

vad som åsyftas med trovärdighet och tillförlitlighet samt att begreppen 

tillämpas inkonsekvent.172 Pettersson föreslår en ny begreppsstruktur som 

skiljer mellan tre olika dimensioner i trovärdighetsbedömningen: 

uppfattning, minne och återgivning.173 Omständigheter som talar för eller 

mot trovärdighet fungerar som hjälpfakta. Exempelvis utgör observation på 

nära håll en indikator på trovärdighet vid bedömningen av uppfattning. De 

tre dimensionerna kan ses som en beviskedja och en persons trovärdighet 

kan återges i tre dimensioner som i sin tur påverkas av varandra. Varje 

dimension är beroende av hjälpfakta som i sin tur kräver vetskap om 

psykologisk forskning. Pettersson utgår således från att trovärdighet är en 

egenskap hos en person. Genom metoden minskar risken av att viktiga 

aspekter i bedömningen förbises. Den är också till hjälp vid strukturering i 

bedömningen.174 För att underlätta för läsaren kommer fortsättningsvis 

begreppen trovärdighet och tillförlitlighet användas utifrån den teoretiska 

distinktionen där trovärdighet är kopplat till personen och tillförlitlighet till 

utsagan.  

 

I svensk domstol härstammar utsageanalysen från ett vittnespsykologiskt 

verktyg som Arne Trankell utvecklat.175 Metoden har senare utvecklats 

ytterligare och det har tillkommit kriterier från HD.176 Utgångspunkten för 

utsageanalysen är att det existerar skillnader mellan en sann och en falsk 

utsaga. Med hjälp av prövningen av kriterierna för vad som anses vara en 

tillförlitlig utsaga, kan utsagan placeras i en av kategorierna. Metoden i sin 

                                                
171 Doktorand i processrätt, offentlig rätt och processrätt vid Juridiska institutionen vid 
Lunds Universitet.  
172 Dahlman (2017), s 160; Se även Sutorius (2014), s 118 där förvisso en annan definition 
presenterats av begreppen som eftersträvar att skilja mellan intuivt intryck av hur mycket 
man kan lita på en viss uppgift och en objektiv analys till vilket bevisvärde uppgiften anses 
uppnå; Pettersson (2017), s 7 f.     
173 Pettersson (2017), s 15 f.  
174 Pettersson (2017), s 5 & s 18 
175 Lainpelto (2012), s 119. 
176 Diesen (2015), s 270.  
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helhet saknar dock stöd i rättspsykologisk forskning.177   Emellertid har 

vissa av kriterierna stöd i rättspsykologisk forskning, dock utgör kriterierna 

hjälpfakta vid värderingen och kan inte tillmätas ett större bevisvärde.178 

Således är det omöjligt att schematiskt avgöra utsagans tillförlitlighet. 

Enbart den faktorn att en utsaga uppfyller tillförlitlighetskriterierna utesluter 

inte att den som talar osanning vet hur den ska ljuga för att bli betrodd och 

uppfylla kriterierna.179 Det kan ifrågasätta huruvida kriterierna kan 

appliceras på barn eftersom kriterierna tillkommit efter värdering av en 

vuxens utsaga. Vid värdering av barns utsagor krävs det att större hänsyn tas 

till barnets individuella förutsättningar.180 Tillförlitlighetskriterierna som 

idag används av domstolarna medför att barnets utsaga bedöms efter vuxna 

ramar.181  

2.6.1 Tillförlitlighetskriterierna 
Ett ständigt återkommande kriterium är konstans eller överrensstämmelse. 

Enligt HD anses utsagan mer tillförlitlig om den förblir oförändrad över tid 

vid skilda förhörstillfällen.182 Tillägg, ändringar och utelämnande av 

information som är av betydelse kräver således godtagbara förklarningar.183  

Gregow har betonat att om målsäganden använder samma val av ord vid 

olika förhörstillfällen bör inte detta tillmätas ett större bevisvärde för 

bevistemat eftersom den som lämnar osanna uppgifter från start vidhåller  

dessa.184 Minnet karaktäriseras av att uppgifter ändras över tid. 

Minnesbilder lagras, påverkas och bearbetas. Därmed är en utveckling eller 

en fördjupning i utsagan vid skilda tillfällen förenlig med den psykologiska 

förståelsen av minnet. Dock är det av central betydelse vad det är som 

förändras i berättelsen. Om fakta helt byts ut såtillvida att olika tillfällen 

förväxlas finns det grund för ett ifrågasättande. Utifrån rättspsykologin är 
                                                
177 Se SOU 2017:7, s 209 ff.  
178 Dahlman (2015), s 159; Diesen (2001), s 65; Jmf Diesen (2015), s 270; Schelin (2007), s 
164; SOU 2017:7, s 209 f.  
179 Diesen (2015), s 272, Schelin (2007), s 185 ff.  
180 Diesen (2003), s 65; Diesen (2015), s 278.  
181 Diesen (2015), s 278.  
182 Schelin (2007), s 166.  
183 Diesen (2001) s 66; Nordh (2013), s 121; Mellqvist (SvJT 2013), s 769; Schelin (2007), 
s 166; NJA 1980 s 725. 
184 Gregow (SvJT 1996), s 518; SOU 2017: 7, s 210.  
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vid värdering av barn bristande konstans, snarare ett kännetecken av ett litet 

barns berättelse.185 Sammanfattningsvis har därför konstanskriteriet inte 

stöd i den rättspsykologiska forskningen.186 Ett ytterligare kriterium är om 

uppgifter som lämnats visats vara fria från felaktigheter. Emellertid saknas 

det anledning att låta avsaknaden av annan bevisning som talar mot 

tillförlitligheten innebära att utsagan vid en prövning tillmäts ett högre 

värde. Således ska det enskilda värdet av beviset inte påverkas av annan 

bevisning. Annan bevisning ska beaktas vid den slutliga sammanvägningen 

av bevismaterialet.187 Ett snarlikt kriterium, att berättelsen är påvisat 

sanningsenlig i viktiga enskildheter saknar stöd i forskningen. Lögn är ett 

typiskt exempel. När det uppdagats att personen talat osanning om en 

enskild uppgift ska inte det inverka på bedömningen av hela utsagan. 

Eftersom fokus då vilar på personen, att den ljuger, som senare färgar av sig 

på bedömningen av utsagans tillförlitlighet. Det är således felaktigt att 

tillmäta en utsaga en konstant egenskap.188  

 

Vidare används detaljkriteriet frekvent vilket vunnit stöd i den 

rättspsykologisk forskning. Kriteriet, utifrån HD:s resonemang, ska tillmätas 

betydelse om detaljerna innehåller beskrivningar av sinnesintryck eller 

perceptionell information. Mängden detaljer ska inte vara i fokus.189 Dock 

har forskningen, till skillnad från HD, pekat på att antalet detaljer 

visserligen har stöd i forskningen eftersom en självupplevd utsaga tenderar 

att innehålla mer information om platser, händelser och personer.190 

Rättspsykologins uppfattning överensstämmer HD:s uppfattning om att 

ovanliga detaljer, replikskiften, olika förhållanden och tidsinformation samt 

information som gör det möjligt att rekonstruera ett händelseförlopp, utgör 

stöd för en sanningsenlig utsaga.191 Dock ska detaljrikedom inte per 

automatik leda till att utsagan betraktas som tillförlitlig. Vuxna personer, 

                                                
185 Sutorius (2014), s 330.  
186 SOU 2017:7, s 210.  
187 Nordh (2013), s 119.  
188 Nordh (2013), s 119; Diesen (2015), s 277; Mellqvist (SvJT 2013), s 770. 
189 Schelin (2007), s 187; Gregow (SvJT 1996), s 518; Nordh (2013), s 118; SOU 2017:7, s 
210 
190 Schelin (2007), s 187; SOU 2017:7, s 210.  
191 Schelin (2007), s 188; Jfr Mellqvist (SvJT 2013), s 771. 
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och även barn, har olika förmåga att berätta i detalj och hänsyn ska tas bl.a. 

till barnets ålder och utveckling tillsammans med de förutsättningar som 

råder individuellt för barnet.192 Det ska beaktas att personer har olika grad 

av förmåga att berätta i detalj, såväl som att domare tolkar detaljrikedom 

olika.  

 

En trovärdig framtoning är ytterligare ett kriterium. Därtill räknas på vilket 

sätt utsagan avgivits, eller som Nordh uttrycker det, att berättelsen är 

avlämnad utan tvekan i avgörande delar.193 En trovärdig framtoning eller på 

vilket sätt utsagan avgivits, kan vara att utsagan lämnats spontant, 

självupplevt eller fokuserar bedömningen på ansiktsuttryck och mimik. HD 

har inte förtydligat vad som avses.194 Det kan vidare förenas med en 

föreställning om hur det ideala brottsoffret beter sig. Forskning har 

emellertid varnat för förvarande och pekat på att de som ljuger uppträder 

mer stereotypt.195 Övertygelsen om skillnad i attityd mellan lögn och 

sanning under ett förhör kan inte analyseras utifrån psykologin. Sådana 

bedömningar ska präglas av en stor försiktighet då subjektiva bedömningar 

styr uppfattningen.196 Att utsagor präglas av emotionella faktorer är 

ytterligare enligt psykologin en förrädisk faktor och saknar betydelse för 

trovärdigheten.197   

 

En klar, lång och sammanhängande utsaga är kriterier som indikerar en 

sanningsenlig utsaga enligt HD:s praxis. Visserligen ger visst 

forskningsresultat stöd för att en sann utsaga är mer klar än en osann 

sådan.198 Dock kan en oriktig berättelse sedermera också uppfattas som klar 

i synnerhet då målsäganden inbillat sig att den är sann. Därtill föreligger det 

ingen begreppsdefinition av vad som avses med en klar utsaga.199 

Sammanhangskriteriet har inget stöd i forskningen. Det finns inget stöd att 

                                                
192 Diesen (2015), s 275 f; Sutorius (2014), s 331. 
193 Schelin (2007), s 192; Nordh (2013), s 124.  
194 Schelin (2007), s 171.  
195 Diesen (2015), s 275; Diesen (2001), s 66; Schelin (2007), s 174 & s 194 
196  Diesen (2015), s 275; Diesen (2001), s 66; Schelin (2007), s 174. 
197 Diesen (2015), s 275; Schelin (2007), s 202.  
198 SOU 2017:7, s 210.  
199 Nordh (2013), s 115; Gregow (SvJT 1996) s 520; Mellqvist (SvJT 2013), s 771.  
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en sanningsenlig utsaga i större utsträckning är mer sammanhängande än en 

osann utsaga. Snarare tenderar en sanningsenlig utsaga att avges 

osammanhängande. Motsatsvis är det svårt för en person som talar osanning 

att avge en utsaga i icke-kronologisk ordning.200 En sanningsenlig utsaga 

tenderar att vara längre än en lögnaktig sådan. Dock föreligger det en 

problematik med användningen av kriteriet i avseendet att det krävs kunskap 

om sammanhanget för att kunna mäta berättelsens omfång.201  

 

Kriterier såsom att utsagan är spontan, fritt berättad, lättförståelig, levande 

tillsammans med att den är logisk hör ytterligare till 

tillförlitlighetsbedömnigen.202 För att kunna bedöma utsagan i det enskilda 

fallet med förevarande kriterier krävs det kunskap om hur berättaren typiskt 

sett agerar och berättar i sammanhang.203 Det ska vidare betonas att HD 

utelämnat motivering och förklarning till varför just de uppräknade och 

utvalda kriterierna är relevanta vid en tillförlitlighetsbedömning av utsagan. 

Med levande torde åsyftas antingen att berättelsen tagit mer sikte på hur det 

känts på ett känslomässigt plan eller att berättelsen lämnas spontant.204 

Tillförlitlighetskriterierna som tillkommit, synes tillämpas med en 

självklarhet och kan jämföras med en användning av allmänt kända 

erfarenhetssatser. Mest troligt tyder det på en godtycklig tillämpning med 

oproportionerligt inflytande i bedömningen av en utsaga, vid beaktande av 

forskningen kommentarer till kriterierna.205 Domstolarna behöver mer 

kunskap om personer och i synnerhet om barn och vad de kan påverkas av i 

deras psykosociala klimat som utsagan härstammar ifrån.206  

                                                
200 Schelin (2007), s 186.  
201 Nordh (2013),s 116; Schelin (2007); SOU 2017:7, s 210. 
202 Diesen (2015), s 272; Mellqvist (SvJT 2013), s 766.  
203 Mellqvist (SvJT 2013), s 770.  
204 Nordh (2013), s 116.  
205 Diesen (2015), s 273; Mellqvist (SvJT 2013), s 771 ff; Schelin (2007), s 209; SOU 
2017:7 s 210.  
206 Sutorius (2014), s 329; Mellqvist (SvJT 2013) s 771 ff. 
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3 Barnpsykologi 

3.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

3.1.1 Känslor och kroppsspråk 
Forskningen är tydlig med att domstolar enbart ska bedöma tillförlitligheten 

- utsagans korrekthet i förhållande till annan bevisning.207 Vid en 

bedömning av barnets trovärdighet har människor en förmåga att utgå från 

fördomar om hur barn som offer ska bete sig, ”the emotional victim effect”. 

Sedan appliceras fördomen i bedömningen av det enskilda fallet.  

Konsekvensen är att den upplevda trovärdigheten av barnets utsaga upplevs 

vara i kongruens med tillförlitligheten av barnets utsaga. I sammanhanget är 

det av essentiell betydelse att påpeka att majoriteten av barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp sällan visar känslor utan snarare uppträder 

lugnt och sakligt.208 De som vanligtvis visar känslor är de äldre barnen som 

blivit utsatta inom familjen och som nått en insikt av vad de utsatts för. 

Utifrån barnpsykologin finns det ingen specifik känsla eller specifikt 

kroppsspråk som tydligt synliggör att ett barn utsatts för ett övergrepp.209 

Barn reagerar olika, somliga skrattar, ler eller gråter medan andra känner 

skuld och skam. Utgångspunkten är att alla barn är olika. Det finns inga 

direkt hänförbara symptom eller tecken på att barn blivit utsatta, utan barn 

kan reagera med en mängd olika symtom. Således finns det stora 

individuella skillnader som kan ha inverkan på barnets berättelse.210 Ett 

sexualiserat beteende eller posttraumatiskt stressyndrom kan inte användas 

som ett bevisfaktum för att barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp även 

om vissa barn utvecklar sådana symtom. Däremot bör det föranleda en 

undersökning till uppkomsten av symtomen.211 Studier visat att barnets 

utsaga upplevs som mer trovärdigt och tillförlitligt om det gråter eller är 

                                                
207 Landström (2017). 
208 Landström (2017); Ernberg m.fl. (2016), s 26.  
209 Landström (2017); Nilsson & Svedin (2002), s 132 f; Sutorius (2014), s 288. 
210 Sjöström (2004), s 195; Nilsson & Svedin (2002), s 133; Leander & Christianson. 
(2008), s 299.  
211 Nilsson & Svedin (2002), s 133; Ernberg m.fl. (2016,), s 22.   
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upprört eftersom det överensstämmer med en förväntan om hur barnet som 

offer reagerar.212 Men det är alltså en myt att det faktum att barnet skulle 

gråta eller i förhöret uppträda på ett visst sätt, skulle innebära att barnet talar 

sanning.  

3.1.2 Minne  
Barn har förmågan att vara tillförlitliga vittnen.213 Dock är förhörstekniken 

av avgörande betydelse för tillförlitligheten av barnets utsaga. Av forskning 

framgår att barnet vid fyra års ålder har ett utvecklat språk. Med 

språkutvecklingen följer den kognitiva utvecklingen och således därtill 

minnesutvecklingen. Barn kan även i den åldern återge känslor i samband 

med en händelse, minnet bevaras dock i en kortare tid jämfört med en 

vuxen. Kapaciteten skiljer sig såtillvida att det är svårare för mindre barn att 

organisera minnet i tid och ordning.214 Vid fem-sjuårsåldern kan barn skapa 

kontinuerliga minnen vilket betyder att det kan särskilja vad som inträffat 

igår, nuvarande dag, och vad som kommer att ske nästföljande dag. I den 

åldern kan minnen bevaras till vuxenåldern. Det ska hållas i åtanke att barn 

har ett mindre ordförråd än en vuxens vilket bidrar till att barnen inte har 

samma kapacitet att återge en berättelse.215  En ytterligare problematik 

föreligger vid upprepade händelser av samma karaktär. Då intensifieras det 

generella händelseförloppet och detaljer vid ett normalt återgivande av 

berättelsen försvinner vid ett återberättande. I synnerhet för barn är det svårt 

att minnas specifika tillfällen. I rättsliga sammanhang kommer berättelsen 

uppfattas som detaljfattig och generell.216  Vid grova upprepade sexuella 

övergreppet är det inte ovanligt att barnet omedvetet utvecklat en viss 

strategi för att avvärja tankar om övergrepp, så kallat dissociation. Vid en 

dissociation flyttas tankarna till vad som associeras som neutralt och positivt 

under övergreppen och sedermera när barnet ska återberätta övergreppet har 

barnet inget minne av händelsen.217 Ett tolvårigt gammalt barn har samma 

                                                
212 Landström (2017); Landström (2015); Ernberg m.fl. (2016) s. 24.  
213 Magnusson m.fl. (2017), s 200.  
214 Landström (2017); Leander & Christianson (2008), s 292.  
215 Leander & Christianson (2008), s 292.  
216 Leander & Christianson (2008), s 294. 
217 Leander & Christianson (2008), s 300.  
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minnesförmåga som en vuxen person. Tolvåriga barn besitter en förmåga att 

sortera minnen i tid och resonera kring framtiden samt har en förståelse om 

konsekvenser av vad de berättar.218 Det har inte fyraåringar. Följaktligen är 

begreppet barn brett och mångtydigt. Vad barn reflekterar över är i sin tur 

beroende av var de befinner sig i sin minnesutveckling och i sin kognitiva 

utveckling. Således är det svårt att uttala sig generellt om hur tillförlitliga 

barn är. Barn är lika vuxna i avseendet att minnet är rekonstruktivt. Det 

betyder att minnet återskapas varje gång det tas upp på nytt, med 

konsekvensen av att barn lägger till eller raderar information vilket i 

rättsliga sammanhang kan vara av avgörande betydelse.219  

3.1.3 Lögn  
Att tala osanning är för både barn och vuxna en medveten handling som 

kräver att man har förståelse för det man ljuger om vilket gäller för både 

barn och vuxna. Barns förståelse för sexuella handlingar begränsad. En 

vanlig uppfattning är att barn innan tonåren saknar förmågan att konstruera 

utförliga och trovärdiga lögner vilket grundas i avsaknaden av förståelse för 

detaljer som innefattas i en sexuell handling.220 En vanlig uppfattning är att 

barn aldrig ljuger i fråga om sexuella övergrepp. Det utgör ett exempel på 

ett kategoriskt tankesätt vilket inte kan utgöra en utgångspunkt i det enskilda 

fallet.221 Däremot kan det skapas falska minnen av att både interna faktorer 

såsom faktiska upplevelser och fantasier sammanblandas, eller av att externa 

faktorer, som påverkan av föräldrar eller förhörsledare, blandas in. Det nyss 

nämnda benämns som suggestibilitet och definieras i vilken utsträckning en 

individ påverkas av interna och externa faktorer.222 Det råder en uppfattning 

om att barn är mindre benägna att medvetet ljuga än vuxna.223  Dock är 

exempelvis barn i fyraårsåldern mer benägna att påverkas av suggestion än 

äldre barn.224 Av den anledningen ska ett flertal förhör samt frågor som kan 

                                                
218 Leander & Christianson (2008), s 291.  
219 Landström (2017).  
220 Landström (2017); Normann (2001), s 51; Leander & Christianson (2008), s 296.  
221 Gregow, (SvJT 1996), s 516; Schelin, 2007, s 49 f.   
222 Granhag (2001), s 135; Leander & Christianson (2008), s 294. 
223 Davies (2004), s 167 
224 Granhag (2001), s 121 ff.; Leander & Christianson (2008), s 298. 
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påverka barnet att svara på ett visst sätt undvikas då risken finns att barnet 

utvecklar ett falskt minne och ljuger ofrivilligt. Barn i tre-fyraårsåldern har 

uppvisat tendenser att tidigt forma sociala stereotyper. Det krävs att de 

utsätts för en påtaglig yttre påverkan för att sedermera ha svårt att skilja på 

vad de själva sett och vad de förväntas se.225  I sammanhanget ska begreppet 

reality monitoring nämnas. Begreppet avser förmågan att skilja mellan 

fantasi och verklighet.  Source monitoring avser förmågan att skilja mellan 

olika externa källor.226 

 
När det gäller sexuella övergrepp ljuger barn såtillvida att de förringar eller 

förnekar information.227 De barn som bevisligen ljugit om övergrepp, har 

tidigare visats blivit instruerade av vuxna, att tillägga eller förvränga 

information.228 Barn lär sig vita lögner i sociala sammanhang i tidig ålder 

men dessa är enkla att avslöja. Barn i fyraårsåldern kan förstå innebörden 

såtillvida att en lögn är fel. När barn når skolåldern och därmed en högre 

kognitiv nivå, är lögnerna svårare att upptäcka. Att upptäcka en vuxens lögn 

motsvarar en chans om 50 %, samma gäller för att upptäcka en lögn från ett 

barn i tolvårsåldern. Faktum är att barn under sex år tenderar att vara 

ärligare än äldre barn. Samtidigt är den allmänna uppfattningen den 

motsatta, då yngre barn har sämre minne och förmåga att uttrycka sig 

själva.229 Frågorna till de mindre barnen är av yttersta vikt eftersom en vag 

undran hos en vuxen kan befästa sig hos barnet. Så småningom är barnet 

övertygat om att det som frågas om, faktiskt har inträffat.230  

3.1.3.1 Hur barn berättar  
Barnets berättelse är beroende av en mängd faktorer såsom ålder, 

utvecklingsnivå, motivation, traumatisering, miljö och situationen som 

sådan.231 Små barn är kompetenta nog att återge användbar information, 

förutsätt att de intervjuas på ett kompetent sätt.232 Barn tenderar att utelämna 

                                                
225 Davies (2004), s 158; Leander & Christianson (2008), s 295 f.   
226 Christianson & Granhag (2008), s 294. 
227 Christianson & Granhag (2008), s 300.  
228 Landström (2017); Jfr Davies (2004), s 157; Leander & Christianson (2008), s 296.     
229 Landström (2015). 
230 Sjöström (2004), s 181.  
231 Svedin (2008), s 209.  
232 Cederborg (2016), s 27.  



 42 

information och detaljer i mål som rör känslig information såsom sexuella 

övergrepp och det är vanligt att utsagan förminskas i sådana situationer. 233 

Exempelvis kan ett barn berätta väldigt detaljrikt om dagen då övergreppet 

inträffade. Vad gäller själva övergreppet återberättas kortfattat och det 

utelämnas sexuella detaljer. 234 En generell uppfattning är att äldre barn är 

mer detaljerade i sina utsagor än vad yngre barn är gällande stressfyllda 

incidenter. Barn kan dessutom förneka de sexuella handlingarna. Vanligtvis 

berättar barn oavsiktligen antingen till förskolan eller föräldrar, således är 

det vanligtvis oplanerat. Vid ett förhör kan det hända att barnet inte vill 

berätta, det kan också hända att små barn känner skuld, skam och lojalitet 

gentemot förövaren. Forskning pekar på att det som hindrar barn från att 

berätta kan dels härledas från att de inte förstår än att det som inträffat är fel 

eller av rädslan som är kopplad till att inte såra, oftast föräldrarna, genom att 

berätta. Barn är således generellt sett motsträviga till att berätta.235 

Forskning betonar att yngre barn är förskolebarn kan förutse vad det får för 

konsekvenser av att berätta.236 Barn är mer känsliga för ny information och 

söker oftast ge svar som den vuxna förväntar sig.237 Det är av vikt att hålla 

det i åtanke vid förhöret så att upprepande frågor undviks.238 Exempelvis 

anförs att ”berätta mer” i en förhörssituation kan uppfattas av det fyraåriga 

barnet som en ledande fråga och då tolkar barnet som att det svarat fel och 

ändrar därmed sitt svar. 239      

                                                
233 Magnusson m.fl. (2017), s 200.   
234 Landström (2017); Normann (1995), s 50.  
235 Cederborg (2016), s 30; Landström (2017); Magnusson m.fl. (2017), s 200. 
236 Davies (2004), s 158 
237 Sjöström (2004), s 177. 
238 Granhag (2001), s 127; Sutorius (2014), s 330. 
239 Granhag (2001), s 127; Normann (2001), s 52.  
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4 Barnets muntliga utsaga i 
mål avseende våldtäkt mot 
barn 

4.1 Våldtäkt mot barn  
Av 6 kap. 4 § första stycket lyder: 
 

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant 

barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i 

lägst två och högst sex år. 

 

Bestämmelsen består av att gärningsmannen dels genomför en kvalificerad 

sexuell handling som är förenlig med ansvaret för våldtäkt och att barnet är 

under femton år.240 Bestämmelsen kräver inte att gärningsmannen brukat 

varken våld, hot, eller utsatt barnet för tvång, dock har det betydelse för 

rubriceringen.241 Att det inte krävs något våld grundas i att det 

maktmissbruk och den hänsynslöshet som förövaren tar till vid ett sexuellt 

övergrepp mot barnet är jämförbart med det våld som fordras enligt 

våldtäktsbestämmelsen, 6 kap. 1 §.242 Vem som tar initiativ till den sexuella 

handlingen har ingen betydelse förutsatt att kravet på att ha genomfört 

sexuella handlingen mot barnet är uppnått. Utgångspunkten för 

bestämmelsen är att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar.243 

Vidare har gärningsmannens ålder ingen betydelse för ansvarsfrågan 

förutsatt att han eller hon uppnått 15 års ålder.244  Med samlag avses även så 

könsdelar endast har berört varandra. Följaktligen är ett fullbordat samlag 

inget krav.245 Med kränkningens allvar menas att det centrala är 

kränkningen som den sexuella handlingen utgjort och inte av vad själva 

                                                
240 Jareborg m.fl. (2015), s 131.  
241 Prop. 2012/13:111, s 143; Prop. 2004/05:45, s 69; Bäcklund m.fl. Brottsbalken m.m. 6 
kap. 4 §, Zeteo 2018-04-25.  
242 Prop. 2004/05:45, s 69. 
243 Prop. 2004/05:45, s 70.  
244 Ibid.  
245 Nilsson m.fl. Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 1 §, Lexino 2017-08-02. 
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handlingen fysiskt inneburit.246 Små barn saknar ofta uppfattning om 

innebörden av en sexuell penetration eller sexuell handling.247 Således 

innefattas sexuella handlingar som vid beaktande av kränkningens allvar är 

förenliga med samlag. Våldtäktsbestämmelsen är visserligen reserverad för 

de mest allvarliga sexuella kränkningarna och även om kränkningens allvar 

i 6 kap 4 § ska sammanfalla med våldtäktsbestämmelsen i 6 kap § 1, så ska 

barn generellt ses som mer utsatta än vuxna.248 Det får följden till att en 

kränkning kan bedömas på olika sätt beroende på om offret är en vuxen eller 

ett barn. Orala övergrepp, samt då gärningsmannen stuckit in sina fingrar, 

eller smekt och slickat, målsägandens underliv ska utgöra en sådan 

kränkning som är jämförlig med samlag. Synen på brott mot barn är 

generellt allvarligare och ju yngre barnet är, desto mer förkastligt anses 

brottet.249 För bedömningen om brottet är grovt ska det beaktas om det varit 

upprepade utnyttjanden, i synnerhet sådana som utförts av en vuxen i en 

familjerelation samt om barnet tillfogats psykisk eller fysisk skada, eller om 

fler än en förgripit sig på barnet.250  Vidare ska tillvägagångssättet beaktas, 

om det inneburit särskild hänsynslöshet eller råhet. Utifrån förarbetena 

anförs som exempel långdragna övergrepp, när offret är invalid, sadistiska 

inslag eller då offret upplevt total hjälplöshet.251  

4.1.1 Den särskilda företrädarens ansvar 
Mål om sexuella övergrepp mot barn medför ett skyddsbehov och en 

särskild ställning under domstolsprocesen. De processuella principer som 

annars råder är inte anpassade efter barn och måste betraktas ur en annan 

synvinkel. Barnet saknar processkapacitet och måste företrädas av annan i 

domstol.252 En förutsättning för att en ställföreträdare ska förordnas av 

domstol är att det förfaras att vårdnadshavaren under brottsutredningen inte 

ser till barnets bästa, med utgångspunkt i SoL. Inte sällan aktualiseras det i 

                                                
246 Prop. 2012/13:111, s 111.  
247 Jareborg m.fl. (2015), s 132.  
248 Prop. 2012/13:111, s 111; Bäcklund m.fl., Zeteo internet, Brottsbalken 6 kap 4 §, 2018-
04-25.  
249 NJA 2008 s 482; NJA 2008 s 1096 II.  
250 Jareborg m.fl. (2015), s 133.  
251 Prop. 1991/92:35, s 14.  
252 Sutorius (2014), s 204.  
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mål om misstänkta sexuella övergrepp då någon av vårdnadshavarna är 

misstänkta eller annan närstående är misstänka.253 En särskild företrädare 

har således som syfte att tillvarata barnets rätt i situationer när någon som 

står i familjerelation till barnet misstänks för brott mot barnet.254  Den 

särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens befogenhet under 

förundersökning och rättegången och ställföreträdaruppdraget kan ses som 

ett kvalificerat målsägandeuppdrag.255  Principen om barnets bästa som 

kommer till uttryck i artikel 3 i barnkonventionen256 ska genomsyra 

undersöknings- och beslutsprocessen. För brottmålsprocessen innebär det att 

domstolen ska ta del av barnets berättelse samtidigt som barnets intresse ska 

beaktas samt att barnet ska representeras av en vuxen. En mer ingående 

reglering som pekar på hur den praktiska handläggningen ska utformas finns 

inte föreskriven.257 Det är således ställföreträdaren som genom sitt uppdrag 

ska verka för att barnets bästa, barnets rättigheter och integritet, ska värnas 

om i alla åtgärder.258 Det föreligger dock svårigheter med förfarandet 

eftersom även om ett förhör hålls, känner barnen en större lojalitet till 

föräldrarna vilket kan bidra till att barnen vägrar medverka i förhören. 259 

Därtill har Sutorius uppmärksammat att det inte råder någon kongruens 

mellan olika ställföreträdare då somliga felaktigt tar på sig uppdraget som 

medlare till föräldrarna, barnet och rättsväsendet.260 

4.1.2 Barnförhör  
En inspelning av barnets förhör ska ske om barnet är under 15 år. Endast 

förhörsledaren samt barnet och eventuell tolk ska vara närvarande i 

förhörsrummet.261 Innan barnets utsaga lämnas ska omständigheterna som 

anmälan tagit avstamp i klargöras, såsom vad som initierat barnets berättelse 

                                                
253 Sutorius (2014), s 218. 
254 Prop. 1998/99:133, s 1.  
255 Prop. 1998/99:133, s 1; Åklagarmyndigheten (2016), s 22.   
256 Se avsnitt 5.2.1 Barnets bästa 
257 Sutorius (2014), s 265.  
258 Åklagarmyndigheten (2016), s 22 f.  
259 Sutorius (2014), s 219.  
260 Sutorius (2014), s 220.  
261 Åklagarmyndigheten (2016), s 25.  
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om övergreppen samt i vilket sammanhang berättelsen lämnats, 17 FuK.262 

Vidare ska barnets levnadsförhållanden, utvecklingsnivå och 

språkanvändning vara klarlagda. Dock ska kärnan av frågorna röra det 

misstänkta övergreppet.263 Vanligtvis genomförs förhören av poliser, dock 

kan även psykologer anlitas, enligt 19 FuK.  Den allmänna utgångspunkten i 

praxis är att videoinspelade förhör har ett lägre bevisvärde vilket grundas i 

en kompromiss till försvarets del som fråntagits möjligheten att ställa 

frågor.264 För att barnförhöret ska kunna tillmätas ett högre bevisvärde är 

förhörsmetoden av avgörande betydelse.  Det har betraktats svårare att göra 

en korrekt trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning än om personen 

faktiskt berättar vad som hänt under rättegången. Genom inspelningen ska 

barnets ansiktsuttryck och kroppsspråk kunna uttolkas. Ansiktsuttryck och 

kroppsspråk ansågs tidigare vara viktiga komponenter till bevisprövningen 

eftersom det hör till bevisvärdet av upptagningen att domstolen kan få ett 

direkt intryck.265 Dock synes uppfattningen på senare tid ha ändrats, vilket 

också stöds vid ett beaktande av den rättspsykologiska forskningen. En 

videoupptagning som sker tidigt under förundersökningen och sedan spelas 

upp under huvudförhandlingen torde inte kunna behandlas som en nackdel 

vid en tillförlitlighetsbedömning.  HD har uttalat sig i NJA 2010 s 671 att 

det är problematiskt att bedöma en utsaga utifrån det allmänna intryck som 

målsäganden uppmuntrar till samt icke-verbala faktorer.266 Uttalandet kan 

tolkas som en tillsägelse från HD till underrätterna att fokusera på utsagans 

innehåll.267  En videoinspelad utsaga ger inte ett sämre underlag för 

värderingen än en muntligt framställd utsaga i rättegången. Bedömningarnas 

objektivitet rubbas snarare av att tillåta kroppsspråk och ansiktsuttryck 

utgöra ett komplement.268 I sammanhanget ska det betonas att en 

videoinspelad utsaga från början av förundersökningsstadiet inte är lika 

                                                
262 Åklagarmyndigheten (2016), s 25 f.  
263 Åklagarmyndigheten (2016), s 25 f; Sutorius (2014), s 222.  
264Borgström, Peter: Lagkommentarer till 35 kap 14 § Rättegångsbalken, Karnov; NJA 
1993 s 616; Sutorius (2014), s 178.  
265 Schelin (2007), s 217.  
266 NJA 2010 s 671 p 8.  
267 Nordh (2013), s 126.  
268 Mellqvist (SvJT 2013), s 773; NJA 1986 s 821; Jfr Nordh (2013), s 126; SOU 2017:7 s 
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påverkad av andra människor i omgivningen och media vilket också borde 

beaktas i positiv riktning.269 Därtill ska försvaret erbjudas en möjlighet att 

ställa kompletterande frågor till barnet under förundersökningens gång. HD 

har betonat vikten av att granska förhörsmetoden.270 Förhörsledaren ska 

eftersträva en spontan berättelse från målsäganden och att följdfrågor ställs 

efter barnets fria redogörelse. Ledande frågor ska undvikas och är ett 

problem vid förhör med barn eftersom barns språkliga förmåga är 

begränsad.  Ledande frågor bör inte tillmätas bevisvärde, eller om något 

endast ett begränsat sådant.271 Undersökningar om förhörsteknik med barn 

har även påvisat att ju mer allmänna frågor som ställs desto mer felfria blir 

svaren.272 Ett barnförhör som utförs utan ledande frågor kan ses som en 

positiv faktor i tillförlitlighetsbedömningen. Följaktligen ska det redas ut om 

barnet påverkats att avge uppgifter.273 En bred och etablerad uppfattning är 

att förhören med barn ska minimeras så mycket som möjligt och att 

förhören bör vara så korta som möjligt.274 Två förhör med barnet anses som 

minimum, hur många det krävs utöver det ska bedömas från fall till fall.275  

4.2 Straffrättslig rättsfallsstudie  
I samtliga rättsfall har den muntliga utsagan upptagits genom en 

videoinspelning. Vidare har det i vissa av domskälen inledningsvis 

konstaterats att en videoinspelad utsaga ska värderas med försiktighet, av 

den anledningen att försvaret begränsats möjligheten till att ställa motfrågor. 

I samtliga rättsfall förnekar den tilltalade brott.   

4.2.1 Syskonen på hästgården276   
Den tilltalade, Niklas, dömdes för tre fall av sexuellt ofredande och tre fall 

av våldtäkt mot barn. Målsägande var syskonen A och B vars föräldrar 

                                                
269 SOU 2017:7 bilaga 7, s 211.  
270 Schelin (2007), s 217. 
271 Schelin (2007), s 71, s 217; Sutorius (2014), s 224.  
272 Sutorius (2014), s 223. 
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276 Jönköpings tingsrätt Mål nr B 2863-16 & Göta hovrätt Mål nr B 587-17 
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Niklas bodde och arbetade hos under 1 december 2011 fram till mars 2013. 

Niklas hade kontakt både med föräldrar och barn fram till år 2016.  Systern 

A var under tiden som åtalet omfattar mellan sju till nio år gammal och 

brodern B var nio till elva år gammal. De påstådda sexuella övergreppen 

uppdagades sommaren 2016 när A berättade för sin mor. Flickan påstod att 

det hänt på hennes rum. Hon ska ha haft på sin blommiga pyjamas och att 

Niklas tagit sin hand innanför hennes byxor och fört upp sitt finger i hennes 

underliv och att det pågått under två minuter. Under andra förhöret berättar 

hon snarlikt, dock inte om hur lång tid det rört sig om, vilket hon säger beror 

på att hon inte minns. Tingsrätten konstaterade att A angett plats och 

tillvägagångssätt samt klädesplagg hon haft och att det således var fråga om 

en individualiserad gärning. ”Redan A:s ålder innebär att det framstår som 

mindre sannolikt att hon skulle ha tagit initiativ till en sådan sexuell 

handling som har beskrivits.”277 Tingsrätten betonade att Niklas förklaring, 

att flickan tagit hans hand och fört den mot hennes underliv, framstod inte 

som trovärdig då han inte omedelbart reagerade på att A drog ner sin 

pyjamas och förde hans hand mot underlivet. Följande anfördes:  

 
Det har enligt tingsrättens mening inte framkommit något skäl som skulle 

tala för att A haft någon anledning att oriktigt beskylla Niklas Andersson 

Johansson för sexuella övergrepp om de inte har inträffat. Att A, nu när hon 

har uppnått större mognad och kommit i pubertal ålder, börjat att fundera mer 

på de sexuella handlingarna innebörd och konsekvenser framstår som fullt 

naturligt. Det framstår därmed som logiskt att A fått ett större behov av att nu 

bearbeta dessa händelser.278  

 
Gärningen rubricerades som sexuellt ofredande. Den andra åtalspunkten 

rörde händelsen att Niklas smekte A på rumpan och hennes underliv. Den 

tredje åtalspunkten var frågan om Niklas tagit i A:s hand och fört ner den i 

sina kalsonger när han bytte om och att hon ryckt bort handen direkt. A har 

sagt att hon tror att det varit sommar ute. Följande konstaterades för både 

den andra och den tredje åtalspunkten: 
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Tingsrätten har tidigare konstaterat att A gjort ett trovärdigt intryck och att 

situationen är tillräckligt detaljerad för att det ska anses vara fråga om en 

specifik händelse, låt vara att den inte har gått att tidsbestämma. A:s uppgifter 

ska därför läggas till grund för tingsrättens bedömning.279  

 

Gärningarna ansågs styrkta och rubricerades som sexuellt ofredande. Den 

fjärde åtalspunkten rörde brodern B som först hördes som vittne till 

händelserna med A. Sedermera kom B att lämna uppgifter om att Niklas 

tvingat B till orala samlag samt att Niklas hade penetrerat B analt i 

badrummet, de orala övergreppen har skett i hemmet, ute på en gård samt i 

stallet. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att B varit väldigt illa berörd 

och fått någon form av panikångestattack. Händelsen i lägenheten ansågs 

förhållandevis detaljerad. Tingsrätten anförde:  

 
Tingsrätten konstaterar att B inte i detalj har beskrivit hur de stod. Mot 

bakgrund av att Niklas Andersson Johansson är så mycket längre (enligt egen 

uppgift 205 cm) bör den längre ha stått på knä eller B ovanpå något. Att B 

inte sagt något om detta är enligt tingsrättens mening inte så konstigt 

eftersom det har hänt bakom honom, särskilt om fallet var att Niklas 

Andersson Johansson stod på knä eftersom detta inte innebar att B behövde 

inta någon särskild position. B förefaller ha varit noga med att inte överdriva 

och inte säga något som han inte är säker på. […] B har också beskrivit hur 

han såg att Niklas Andersson Johansson hade hår i rumpan, vilket kan tolkas 

som ett självupplevt förvånat konstaterande av ett barn.280  

 

Det konstaterades att det, i likhet med åtalet rörande systern, inte 

framkommit någon orsak till varför B felaktigt flera år senare skulle anklaga 

Niklas för gärningarna. Att B lagt till fler detaljer i senare förhör fick ingen 

påverkan på bedömningen. Alltjämt ansågs att utredningen konstaterat att B 

haft insikt om betydelsen att tala sanning i förhören och att han känt sig 

tvingad till att berätta om övergreppen. Således ansågs det enligt tingsrättens 

mening att B blivit utsatt för såväl analt samlag samt orala övergrepp. 

Niklas dömdes till våldtäkt mot barn vid tre tillfällen.  
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Göta hovrätt ändrade tingsrättens dom och friade Niklas från samtliga 

åtalspunkter. Det påtalades att de påstådda gärningarna grundas i 

målsägandens berättelser och att det i synnerhet framkommit genom dessa 

att det varit en stor vånda för B, vilket ansågs ge ett klart intryck av att han 

redogjort för en självupplevd händelse. Därtill ansåg hovrätten att B varit 

mån om att inte tala osanning för polisen och att målsägandena ”[…] 

framstår därför på flera sätt som trovärdiga”.281 Dock anfördes att 

beskrivningarna varit kortfattade och mycket tveksamheter kring detaljer om 

händelserna. Följande betonades: 

 
Deras beskrivningar är förhållandevis kortfattade och fragmentariska. Särskilt 

B verkar i vissa fall göra antaganden om hur övergreppen gick till i stället för 

att återge sina minnesbilder. Både A och B har haft svårt att komma ihåg i 

vilken ordning som händelserna inträffande och ingen av dem har kunnat 

placera dem i närmare i tid. […]. Detta gäller även om det finns naturliga 

förklaringar till att A och B haft svårt att minnas detaljer och sammanhang, 

t.ex. att det har gått flera år sedan händelserna och att de då varit mycket 

unga.282 
 

Vidare betonades att målsägandena inte gav inbördes stöd åt varandra, trots 

att A påstått att B varit närvarande vid en av åtalspunkterna, var det ingen 

situation B kände till. B:s mående framlyftes och det betonades att han 

tidigare haft omfattande problem och att domstolen anförde att hans besvär 

kan bero på annat.  

4.2.2 Hunden Nello283  
Både tingsrätten och hovrätten gjorde samma bedömning i målet. 

Instanserna ansåg det klarlagt att den tilltalade, Piero, utsatt A som vid tiden 

var sju år gammal, för en sexuell handling genom att ha slickat henne i 

rumpan vilket ansågs jämförligt med samlag. Han kom att dömas för 

våldtäkt mot barn. Vid tiden för förhöret var A åtta år gammal och hon 

uppgav följande. A brukar hälsa på och leka med Pieros hund Nello. En 
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gång hade Piero lagt A på sängen sedan slickat henne i rumpan mot hennes 

vilja när hon vägrat göra honom en tjänst. Hon minns inte om hon varit 

hemma hos Piero efter händelsen, men vet säkert att hon inte varit där efter 

att hon berättat för sin mor. A har kunnat beskriva vad hon tror Piero hade 

på sig, samt sin egen klädsel. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att A 

lämnat uppgifter på ett spontant sätt och sedermera utvecklat sina svar efter 

följdfrågor samt korrigerat förhörsledaren när något uppfattats fel. Vidare 

har hon lämnat en detaljrik berättelse om gärningen, såsom att det varit 

soligt och att det blivit skuggor på hennes byxor när hon haft benen i luften 

på sängen och beskrivit känslan av äckel. Därtill detaljer om platsen vilket 

kunde stödjas av fotografier. Tingsrätten framhöll: 

 
Piero Fabbri har bekräftat bland annat att han brukat ha de kläder som 

Sekretess A uppgett samt även Sekretess A:s och sekretess C:s uppgifter om 

hundluckan. Sekretess A:s uppgifter har sålunda visat sig vara sanningsenliga 

i viktiga enskildheter.284 

 

Följaktligen har A vidhållit väsentliga delar av sin berättelse om vad som 

inträffat tillsammans med att det inte framstått som att hon överdrivit. 

Berättelsen har återberättats på ett logiskt och levande sätt hur det känts 

jobbigt och ont att behöva ha benen rakt upp. A har kunnat peka på ett 

papper hur kroppen legat på sängen och placeringen av hennes ben samt 

Pieros tunga. Tingsrätten konstaterade att A:s uppgifter, att hunden varit 

omkring sängen hela tiden under händelsen, är en sådan detalj som är högst 

trolig. Kontakterna med Piero och hans hund vann stöd av den övriga 

utredningen av sekretess B, C, D och E om hur A valde att uppdaga 

händelsen. Vidare fördes det ett resonemang av tingsrätten som konstaterade 

att B och D framstod som trovärdiga när dem berättat att de inte delat med 

sig av sina upplevelser av sexuella övergrepp till A och därmed var det 

uteslutet att hon påverkats av dessa. Mot bakgrund av den uppgiften fann 

tingsrätten vid beaktande av A:s ringa ålder att det framstod som naturligt 

och trovärdigt. Personerna B, C, D E har samtliga före uppdagandet 
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uppfattat Piero som vänlig och något skäl för dessa att komma med oriktiga 

uppgifter har inte framkommit. Vid en samlad bedömning ansåg rätten det 

att A:s uppgifter både ansågs trovärdiga och tillförlitliga. Därför dömdes 

Piero för våldtäkt mot barn.  

4.2.3 Harry Potter-filmen285  
Fallet tar avstamp i sex olika målsäganden och deras berättelser om sexuella 

händelser som inträffat under år 2010 till år 2016 när de sovit över hos 

målsägandes A och hennes pappa, den tilltalade, Jimmy. Rättsfallsreferatet 

avgränsas här till åtalspunkten som rör bevisvärderingen av våldtäkt mot 

barn gentemot målsägande A, som är dotter till Jimmy. Vid tidpunkten för 

rättegången år 2017 var målsägande A tolv år gammal.  Åtalet rör en 

händelse då hon varit fyra år gammal. Målsägande A bor alltjämt hos Jimmy 

varannan vecka, under år 2010-2016 har hon under en viss tid bott heltid 

hos Jimmy. Södertörn tingsrätt framhöll inledningsvis att de kriterierna som 

stadgats i NJA 2010 s. 671 var tillämpliga i fallet. I sammanhanget 

betonades att målsägandens ålder under förhören bidrar till att samma 

mognad, verklighetsuppfattning och uttrycksförmåga såsom av en vuxen 

inte kan förväntas.286 A berättade om övergreppet efter att kompisen E sovit 

över hos A då hon bodde hos Jimmy och att han då lagt sig bredvid henne 

och klappat på henne. E berättade senare för A och vidare togs det upp med 

lärare, skolsköterska och sedermera socialtjänst under dygnen 17 till 18 

januari 2017. Tingsrätten konstaterade att det är svårt att avgöra hur 

återberättandet vuxit fram med beaktande om huruvida ledande frågor 

framkommit och omfattningen av dessa, vilket fick bäring på bevisvärdet. 

Tingsrätten ansåg att A på ett spontant sätt berättat om händelsen i det första 

förhöret. Hon har uppgett att på hans begäran har hon klätt av sig och satt 

sig på hans kön, då han varit avklädd och gnuggat. I det första förhöret 

uppgav hon att han somnat efter händelsen och hon spelat. Andra förhöret 

uppgav hon att det kommit sperma och att hon blivit blöt och gått därifrån. 

Därtill sade hon att hon inte mindes vad som hänt precis innan eller efter 
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händelsen. Hon trodde att hon tittade på Harry Potter efteråt, och sedan 

ändrat sig och sagt att hon tittat på Harry Potter under övergreppet. I det 

tredje och sista förhöret uppgav hon att hon säkerligen kollat på den tredje 

Harry Potter filmen. Den stödbevisning som presenterades var A:s mamma 

och sambo som återgett att A berättat att händelsen inträffat när hon varit 

fyra år gammal. Följaktligen ska hon enligt mamman ha berättat med gester 

och med kroppen, men sedermera utvecklat berättelsen men att de fått ”dra 

ur” orden. Tingsrätten anförde att berättelsen är tydlig i åtalets centrala 

delar, dock att utsagan inte framstod som särskild levande. Det tog avstamp 

i att hon inte kunnat bygga ut händelsen i form av vad som hänt innan och 

efteråt. Detaljen om Harry Potter filmen ansågs vuxit fram succesivt genom 

förhören i hand med att hon haft svårt att placera händelsen i tid. Åtalet 

kunde inte styrkas i förevarande punkt. Inledningsvis anförde hovrätten att 

de sex målsäganden kunde utgöra stödbevisning för varandras berättelser 

och att de medvetet eller omedvetet kunde ha påverkat varandra. 

Följaktligen konstaterades att A lämnat sanningsenliga uppgifter när hon 

beskrivit händelser som rör andra målsäganden och att det finns inget som 

talar för att hon påverkats av andra i sin berättelse. Hon konstaterades vara 

trovärdig. Till grund för bedömningen anfördes: 

 
Sekretess A har enligt hovrättens uppfattning lämnat sin berättelse på ett 

relativt obesvärat sätt. Hon har genomgående uttryckt sig på ett sätt somt 

talar för att det som hon beskrivit är självupplevt. Hon har använt ord och 

beskrivningar som svårligen kan förklaras med att hon tittat på pornografiska 

filmer, exempelvis har hon berättat om sina känsloupplevelser såsom att det 

varit skönt, kittlades och blivit blöt.287 

 
Hovrätten betonade att A på ett tidigt stadium lämnat en detaljerad och 

tydlig berättelse i förhör och till sin mamma som överensstämmer med 

åtalet. Att A haft svårt att placera händelsen i tid talade inte till nackdel för 

tillförlitlighetsbedömningen vilket grundades i psykologisk forskning. 

Dessutom tillades att A i det första förhöret varit tydlig med att snoppen inte 

varit i henne samt att hon med händer demonstrerat hur hon rörde sig när 
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hon suttit på Jimmys könsorgan. Således framhöll hovrätten att det saknades 

anledning att ifrågasätta hennes uppgifter, fastän det inte har kunnat 

fastställas när övergreppet ägt rum. Åtalspunkten rubricerades som våldtäkt 

mot barn.  

4.2.4 Flickan som inte ville prata288 
I målet prövades ett åtal avseende grovt sexuellt övergrepp mot barn och 

den tilltalade, Torbjörn, frikändes i båda instanserna. Fastän åtalet inte haft 

rubriceringen våldtäkt mot barn är det relevant i avseendet att barnets 

berättelse samt hennes låga ålder låg till grund för åtalet och utsagan 

bedömdes efter tillförlitlighetskriterier. Bakgrunden är som sådan att 

målsägandens föräldrar var vänner med den tilltalade sedan en tid tillbaka. 

När familjen besökte Skåne bodde de oftast hos Torbjörn. Målsäganden och 

Torbjörn har haft en god relation. Ansvarsyrkandet grundades på att 

målsäganden som vid tiden var sex år gammal, uppgav att hon blivit slickad 

av Torbjörn vid minst ett tillfälle. Händelsen uppdagades genom att flickan 

kortfattat berättat för sin mamma och visade en ovilja till att prata mer om 

händelsen. Under de tre förhören med flickan noterade tingsrätten följande 

förhållanden. Hon visade tydligt att hon inte ville delta i förhören och hade 

svårt att sitta still och koncentrera sig samt försökte vid flertal tillfällen 

avleda diskussionen. Tingsrätten framhöll att målsäganden var uppmärksam 

på detaljer, vilket grundats utifrån de videoinspelade förhören, men att hon 

visat totalt ointresse till vad förhöret avsåg att beröra. Genomgående svarade 

hon att hon inte vill prata om sådant som redan tagits upp. Vidare framförde 

hon många korrekta omkringliggande omständigheter såsom varför de 

besökt Skåne och hur de är närstående vid olika tillfällen. Målsäganden 

ansågs trovärdig av tingsrätten och att det var påtagligt att hon velat 

förminska händelsen mer än att överdriva den. Dessutom har hon försökt 

förklara händelsen såsom att Torbjörn kanske inte vetat att handlingen är 

förbjuden även i Skåne. Tingsrätten framhöll följande: 
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[…] – kan läggas till grund för en fällande dom gentemot den tilltalade läggs 

stor vikt inte endast vid det sätt som berättelsen lämnats på utan även vid 

berättelsens innehåll. Det brukar framhållas att en sådan berättelse varit lång i 

och i sina detaljer sammanhängande samt att den innehållit särpräglade och 

pregnanta detaljer vilka bildat en sammanhållen helhet.289  

 
Tingsrätten konstaterade att den utsaga målsäganden lämnat inte varit sådan. 

Hon har varit undvikande till ämnet vilket delvis förklarades av hennes 

ålder. I vissa delar ansågs målsägandens berättelse uppenbart oriktig då hon 

exempelvis hävdat att hon träffat Torbjörn ”tusen gånger”. Vidare är 

omständigheten att på frågan om händelsen hänt flera gånger, svarade hon 

först ”jättemånga”, sedan i nästa förhör ”tre gånger”, vilket sedermera 

ändrades till ”två gånger”, varefter till 20 gånger, 100 gånger och slutligen 

stannade vid att det hänt tre till fyra gånger. Därtill ansågs berättelsen 

osammanhängande och detaljfattig vilket ansågs vara i kongruens med 

målsägandens tydliga ovilja att prata om händelsen. Tingsrätten betonade att 

”[…] har hon i huvudsak varit obenägen att berätta om det som åtalet 

avser”.290 Målsäganden har påstått att Torbjörn masserat henne under 

pyjamasen och att han därefter somnat. Senare under förhöret sade hon att 

massagen och slickandet ska ha inträffat under samma tillfälle och att hon 

trodde att massagen skett först. Vidare konstaterades av tingsrätten: 

 
För att berättelsen ska kunna läggas till grund för en fällande dom krävs dock 

att målsägandens berättelse är så pass tydlig att domstolen får en klar och 

tydlig bild av vad målsäganden menar har hänt. Som redan anförts är vissa 

detaljer i målsägandens berättelser överdrivna. Därtill finns inslag i 

berättelsen som sannolikt är helt påhittade.291  

 
Den omständigheten att Torbjörn möjligen haft ett barnpornografiskt 

intresse gav inte stöd åt påståendet om sexuella övergrepp mot 

målsäganden. Vidare ger inte förhören med föräldrarna stöd åt 

målsägandens berättelse eftersom hon vid tiden alltjämt var ovillig att prata 

om den påstådda händelsen i allmänhet och om sådant hon redan sagt. Det 
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förhållandet att målsäganden mått dåligt under slutet av 2015 och under 

2017 kunde inte tillmätas en större betydelse eftersom det kan utmynnat från 

andra förhållanden. Hovrätten fastställde tingsrätten beslut utan några 

ändringar. Det tillades att det inte kunde förväntas att ett barn i 

målsägandens ålder kan lämna en spontan och lång redogörelse men att den 

kunde bli detaljrik, sammanhängande och fri från motsägelser genom 

förhöret. Hovrätten lyfte fram problematiken kring målsägandens tydliga 

ovilja och att den varit fattig på detaljer i delen som avsåg 

gärningsbeskrivningen. Hon har inte vidhållit uppgifterna, utan dessa har 

varierat kring antalet gånger händelsen inträffat till att den inte inträffat över 

huvud taget. Åtalet kunde således inte styrkas.  

4.2.5 Flickan med ADHD292 
Den påstådda våldtäkten ska ha inträffat när flickan varit 14 år gammal. 

Målsäganden hördes via videoupptagning. Målsäganden och den tilltalade, 

Mustafa, fick kontakt genom olika chatforum. När de träffades satte dem sig 

i baksätet på en bil där hon påstår att han tog på hennes underliv, drog i 

hennes ben och lade henne i baksätet samt pressade sin kropp mot hennes 

och sedan genomförde samlaget. Händelsen ska ha inträffat januari 2016. 

Solna tingsrätt friade Mustafa och framhöll att målsäganden upplevts som 

ifrågasättande till frågorna. Det verkade som hon och förhörsledaren inte 

förstod varandra och vid några tillfällen förekom ledande frågor. Tingsrätten 

anförde följande: 

 
Hennes uppgifter om de centrala delarna av händelseförloppet ter sig enligt 

tingsrättens bedömning statiska och i någon mening inlärda. Sekretess A:s 

berättelse är inte så spontan, klar, levande och rik på detaljer som bör krävas 

för att den ska kunna ligga till grund för bedömningen. 293 

 

Solna tingsrätt betonade vidare att vid bedömningen av A:s trovärdighet och 

tillförlitlighet vägdes det in att hon varit beredd att tala osanning om sin 

ålder och att hon lämnat olika uppgifter om sin oskuld till sin omgivning 
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innan händelsen. Stödbevisningen som fanns i målet var 

andrahandsuppgifter som A berättat om. Tingsrätten ansåg att det inte var 

ställt utom rimligt tvivel att händelse gått till såsom A berättat. 

 

Svea hovrätt gjorde en annan bedömning och dömde Mustafa till våldtäkt 

mot barn. Hovrätten menade på att lögner om sexuell erfarenhet, ålder och 

skolfrånvaro inte skulle tillmätas avgörande betydelse av den allmänna 

trovärdigheten i uppgifterna i förhöret. Hovrätten betonade vidare att 

målsäganden har vissa funktionsavvikelser som innebär en begränsad 

förmåga i verbal kommunikation och socialt samspel vilket kan påverka 

uppgiftslämnande av adekvata svar. Dessa svårigheter ansågs förklara den 

brist på spontanitet och detaljrikedom som tingsrätten anfört. Målsäganden 

svarade vidare korthugget och kantigt på grund av hennes ålder, blyghet och 

funktionsavvikelser. Den stödbevisning som fanns, att hon snabbt därefter 

ringde sin väninna och berättade, överensstämde med de uppgifter hon 

lämnade i förhör. Hovrätten fann åtalet styrkt. HD gick på tingsrättens linje 

och frikände Mustafa. Följande anfördes:  
 

Det finns dock anledning att vara observant på att kriterierna kan vara svåra 

att använda vid bedömning av utsagor från personer som av olika skäl har en 

bristande förmåga att uttrycka sig muntligen.294 

 

Vidare betonades att målsäganden i det första förhöret gav en kort och 

detaljfattig berättelse, därefter när förhörsledare ställde frågor besvarades 

dessa korthugget och även sett till målsägandens ålder var bristerna 

påtagliga. Vittnespsykologen förklarade att målsägandens ADHD och 

kontaktstörningar kunde förklara den bristande verbala förmågan. Dock så 

betonade domstolen att uttalandet varit generellt och sammanträffade inte 

med en bedömning av det enskilda fallet. Följaktligen var målsägandens 

uppgifter svårtolkade och gav inget entydigt stöd åt gärningspåståendet. 

Centrala punkter i utsagan saknade stöd och hade enbart i begränsad 

utsträckning kunnat följas upp med frågor. Stödbevisningen i målet ansågs 
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inte ge tillräckligt stöd för berättelsen vilket medförde konsekvensen att 

åtalet ogillades.  

4.2.6 En barnpsykologisk granskning av 
rättsfallen 

Man kan i dessa rättsfall se en tendens från domstolens sida att kategorisera 

barnen och göra en stereotypisk trovärdighetsbedömning som sedan färgar 

av sig på tillförlitligheten av barnens uppgifter.295 Stereotypiska 

trovärdighetsbedömningar grundas i kategoriska tankesätt. I ”Syskonen på 

hästgården” framgår det i bedömningen av A:s trovärdighet i tingsrättens 

bedömning att hennes ålder medför att det framstår som mindre sannolikt att 

hon själv skulle tagit initiativ till en sexuell handling. Det är ett kategoriskt 

tankesätt att barn inte skulle ta initiativ till sexuella handlingar. En sexuell 

handling objektivt sett behöver inte nödvändigtvis uppfattas som sexuellt av 

barnet eftersom yngre barn generellt sett saknar kunskap om sexuella 

handlingar. Därtill finns det mönster från ”the emotional victim effect” i 

värderingen av B och dennes uppgifter som är ytterligare ett exempel på 

kategoriskt tankesätt. Det framgår att han varit illa berörd, haft 

panikångestattacker och varit noga med att inte överdriva samt att hans 

berättande varit en stor vånda, vilket ansågs ”ge ett klart intryck av att han 

redogjort för en självupplevd händelse”. Utifrån barnpsykologisk forskning 

finns det inga känslor eller kroppsspråk som har ett direkt samband med att 

barnet blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller ett annat övergrepp. 

Således förefaller det inte finnas symtom som kan ge ett klart intryck av en 

självupplevd händelse, vilket domstolarna anför i sina domskäl. Det grundas 

i en barnpsykologisk utgångspunkt, att barn reagerar olika. Utifrån 

rättsfallsstudien synes det som att domstolarna inte beaktar att barn som 

offer är egna individer som kan ge utlopp för olika känslor. I sammanhanget 

kan vidare nämnas att fallet ”Harry Potter-filmen” där tingsrätten bedömde 

att utsagan inte framstod som levande. En bred och väl etablerad 
                                                
295 Exempelvis i ”Hunden Nello” där det vid en samlad bedömning ansågs att uppgifterna 
sammantaget både var trovärdiga och tillförlitliga. Därtill i ”Hunden Nello” motiverade 
hovrätten vad som låg till grund för flickans trovärdighet, omständigheten att hon inte 
kunde placera händelsen i tid påverkade inte tillförlitlighetsbedömningen, vilket är en 
indikation på att begreppen inte behandlas som skilda.  
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uppfattning inom psykologin är att de flesta barn inte visar upp känslor vid 

ett återberättande. Det betonades i fallet att hennes ålder som för tiden för 

förhöret var tolv år, bidrog till att hon inte hade samma uttrycksförmåga och 

verklighetsuppfattning som en vuxen. Det finns inget stöd för det i 

barnpsykologisk forskning. Utifrån den straffrättsliga rättsfallsstudien är 

dock ”Flickan som inte ville prata” troligen det fall som har minst 

förankring i barnpsykologisk forskning. Barn är motsträviga till att berätta 

om sexuella övergrepp och förminskar ofta händelserna. Således är båda 

instansernas motivering, att de lägger till grund flickans ovilja till att prata 

om övergreppet tillsammans med att hon kunnat beskriva omkringliggande 

detaljer om händelseförloppet men inte om själva händelseförloppet, 

felaktiga. Det är därtill felaktigt av instanserna att tillmäta omständigheten 

att hon försökt bortförklara händelsen till nackdel i 

tillförlitlighetsbedömningen. Båda instanserna synes ha förringat 

bevisvärdet av utsagans värde enormt. Det mest troliga är snarare att utsagan 

utifrån barnpsykologiska utgångspunkter hade värderats som tillförlitlig.  
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5 Barnets berättelse i LVU-mål  

5.1 Förutsättningar för tvångsvård enligt 
LVU 

Samhällets ansvar att tillgodose barns behov har sedan länge legat på 

socialnämnden.296 Ansvaret omfattar barns behov av uppfostran, utveckling 

och omsorg i form av kompletterande insatser i förhållande till 

vårdnadshavarens skyldighet utifrån den familjerättsliga regleringen. 

Grundtanken är att insatser från socialnämndens sida ska bygga på 

frivillighet och samförstånd.  Är kompletterande insatser inte tillräckliga för 

att tillgodose barnets behov finns det därtill helt ersättande insatser i 

förhållande till den familjerättsliga regleringen.297 Den vård som inte kan 

utföras i samförstånd med vårdnadshavaren när barnet är under 15 år får 

istället under vissa förutsättningar ske med ett tvångsomhändertagande 

enligt LVU, vilket följer av portalparagrafen 1 § LVU.298 Lagen syftar 

primärt till att säkerställa socialnämndens möjligheter att tillgodose barns 

behov när det föreligger en avsaknad av samtycke från vårdnadshavare.299 

Andra ingripande åtgärder ska inte kunna vidtas för att uppnå samma 

resultat. Vikten av samtycke är att betrakta som ett starkt hinder för ett 

omhändertagande enligt lagen.300 

 

Vidare följer av 1 § LVU att insatserna mot barn ska präglas av respekt för 

den unges människovärde och integritet vilket speglar synen på barn som 

rättighetsbärande subjekt.301 Syftet med bestämmelsen är att tydligt markera 

barnet som en självständig individ med rättigheter.302 Fortsättningsvis 

                                                
296 Prop. 2002/03:53, s 82; Mattson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga 1 §. Lexino 2017-10-01.  
297 Schiratzki (2017), s 141 ff.  
298 Prop. 1989/90:28, s 106; Mattson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga 1 §. Lexino 2017-10-01; Lundgren m.fl. (2016), s 339.  
299 Jmf Leviner & Lundström (2017), s 27 f.   
300 SoU 1979/80:44, s 100; Mattson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga 1 §. Lexino 2017-10-01. 
301  SOU 2015:71, s 191.  
302 Lundgren m.fl. (2016), s 339; SOU 2015:71, s 191.  
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kräver portalparagrafen att ett vårdbehov ska föreligga enligt 2 § LVU som 

omfattar brister i barnets miljö, eller enligt 3 § som hänför sig till barnets 

eget beteende. Slutligen anförs det i portalparagrafens femte stycke att 

barnets bästa303 ska vara avgörande vid samtliga beslut enligt LVU, vilket är 

ett uttryck för principen om barnets bästa. Ett beslut enligt lagen är 

ingripande och rättssäkerheten är av central betydelse. Det fordras alltid 

avvägning mellan skada och intresse i varje enskilt fall då ett ingripande 

enligt lagen övervägs.304  

5.2 Tvångsomhändertagande på grund av 
brister i hemmiljön  

Av 2 § LVU framgår följande: 

 
Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

 

Bestämmelsen reglerar de förutsättningar som krävs för ett 

omhändertagande av barn och unga som på grund av förhållanden i deras 

hemmiljö riskerar att skadas i fråga om hälsa eller utveckling. Med uttrycket 

”hälsa eller utveckling” omfattas barnets psykiska och fysiska hälsa och 

sociala utveckling. Med den sociala utvecklingen menas att barnet påverkas 

i ett negativt hänseende av det psykiska lidande som det utsätts för genom 

föräldrars beteende, exempelvis missbruk eller systematiska kränkningar i 

hemmet eller föräldrarnas psykiska tillstånd.305 Vidare ska begreppet 

”påtaglig risk för skada” förstås som att det ska finnas konkreta 

omständigheter som talar för risken för skada på barnets hälsa eller 

utveckling. Risken ska vara av sådan grad att den kan inverka så pass 

mycket på barnets hälsa och således är en ringa risk för skada inte 

tillräckligt. Det ska vara möjligt att konstatera att risken för skada har en 

                                                
303 Se nedan avsnitt 5.2.1 Barnets bästa.  
304 Leviner & Lundström (2017), s 21.  
305 Prop. 1989/90:28, s. 107.  
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sådan inverkan på barnet att det föreligger ett tydligt vårdbehov.306 

Subjektiva antaganden om en risk såsom samhällsvärderingar eller 

inställning i trosfrågor ska inte kunna läggas till grund för ett 

vårdingripande.307 Risken ska inte vara obetydlig, avlägsen eller oklar för 

den unge.308  

 

Lagen omfattar uttryckligen fysisk och psykisk misshandel. En ringa grad 

av misshandel kan utgöra en påtaglig risk om det rör upprepade handlingar. 

Psykisk misshandel omfattar nedvärdering och terrorisering men kan också 

kunna omfatta flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkala 

värderingar och hot från manliga släktingar.309  Uttrycket ”otillbörligt 

utnyttjande” avser främst då barnet utsätts sexuellt av någon av föräldrarna, 

men också då barnet tvingas utföra ansträngande kroppsarbete eller åläggs 

ett stort självständigt ansvar.310 Med ”brister i omsorgen” åsyftas situationer 

då föräldrarna nekar till att barnet får lämplig sjukvård, eller om barnet 

missköts i fråga om hygien eller mat. Begreppet omfattar även situationer 

när barnet placeras i en skadlig miljö eller också då barnet drabbas av 

konsekvenser med anledning av föräldrars inbördes problem med 

varandra.311 Det väsentliga i bedömningen är konsekvenserna som 

föräldrarnas bråk kan få för barnet. Lagstiftaren har även täckt in 

förhållanden i hemmiljön som inte endast avser vårdnadshavaren, utan 

också personer i barnets närhet såsom en förälderns sambo innefattas av 

”något annat förhållande i hemmet”.312  

5.2.1 Barnets bästa  
Av 1 § LVU anförs att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande i alla 

beslut, vilket hänförs till principen om barnets bästa.313 Förarbeten är tydliga 

                                                
306 Prop. 1989/90:28, s. 107 f.  
307 Lundgren m.fl. (2016), s 343 
308 Socialstyrelsen (2009), s 24; Se även HFD 2014 ref 46, s 10 eller avsnitt 5.3.4  som 
benämns som ”Gabriella”. 
309 Prop. 2002/03:53 s 82 f; 1989/90:28 s. 107.  
310 Prop. 2002/03:53 s 82 f; 1989/90:28 s. 107. 
311 Lundgren m.fl. (2016), s 343 f; Prop. 1989/90:28, s 108.   
312 Prop. 1989/90:28, s 108.   
313 Prop. 2002/03:53, s. 105.  
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med att andra kriterier eller intressen vid en konflikt inte ska kunna tillmätas 

större betydelse i ärenden som rör utsatta barn och ungdomar än barnets 

bästa.314 Innebörden av vad som faktiskt menas med barnets bästa definieras 

inte i lagtext och vidare saknas det närmre utredning om principen i både 

förarbeten till LVU och till socialtjänstlagen.315 Det har anförts att det är 

naturligt att det inte går att precisera innebörden av ett sådant begrepp 

eftersom det torde vara omöjligt att helt objektivt slå fast vad som är att anse 

som bäst för barnet.316 Det åligger socialnämnden och domstolar att bilda 

sig en uppfattning av de antagningar och bedömningar vilka i sin tur blir 

avgörande i det enskilda fallet.317  

 

Principen om barnets bästa har i socialtjänstlagen fått en utformning där 

principen ibland ställs emot vuxenperspektivet.  Förararbeten och doktrin 

som behandlar lagen har förtydligat att barnets intresse ska ges företräde vid 

en konflikt mellan barnet och de vuxna.318 Vid en sammantagen bedömning 

ska utgångspunkten i principen om barnets bästa vara respekten för barnets 

fulla människovärde och integritet. Det i sin tur fordrar principen att 

information från barnet kan påverka bedömningen i stor grad av vad som 

utgör barnets bästa och möjligheten som barnet ska ges för att uttrycka sina 

åsikter. Således är barnets vilja en central del av vad som utgör barnets 

bästa.319  En avvägningsbedömning kommer dock alltid behövas vid beslut 

som rör barnet personligen mellan de åsikter som finns om barnets behov å 

ena sidan och barnets egen berättelse å andra sidan.320 Dessa två principer 

kan härledas från artikel i 3 barnkonventionen (principen om barnets bästa) 

och artikel 12 i barnkonventionen om barnets åsikter.321 Det råder en 

avsaknad av vägledning kring hur principerna ska tillämpas och rättsläget är 

                                                
314 Prop. 2012/13:10, s 36. 
315 Leviner & Lundström (2017), s 32; Prop. 2012/13:10 s 36 f.  
316 SOU 2009:68, s 200; Lundgren m.fl. (2016), s 341. 
317 SOU 2009:68, s 200; Prop. 2012/13:10 s 36 f; Leviner & Lundström (2017), s 32. 
318  Mattson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 1 §, Lexino 2012-
10-01; Singer (2017), s 196. 
319 Leviner & Lundström (2017), s 28; Forsman (2013), s 137.  
320 Mattson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 1 §, Lexino 2012-
10-0. 
321 Mattsson (2017), s 114 f; Mattson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga 1 §. Lexino 2017-10-01. 
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därför oklart, vad gäller hur mycket betydelse barnets vilja ska tillmätas.322 

Barnets behov kan härledas till vad barn i allmänhet anses behöva, såsom 

omvårdnad, trygghet och god fostran. En vanlig föreställning är att vissa 

behov är mer grundläggande än andra, men det har betonats att en 

helhetssyn av barns behov fordras och behoven ska bedömas i relation till 

varandra.323 Således ska den samlade behovsbilden utgöra underlag för 

barnets levnadsstandard. Att applicera generella teoretiska kunskaper om 

barns behov på de enskilda konkreta fallen vilket en rättslig bedömning 

utgör, är svårt.324  Barnets vilja hänförs till barnet som enskilt rättssubjektet. 

Betydelsen av barnets åsikt är beroende av barnets ålder och mognad.325 Det 

enskilda barnets vilja hör ihop med barnets uppfattning, intresse och 

önskningar samt upplevelsen av situationen. Mattson är av den 

uppfattningen att det enskilda barnets vilja är direkt sammankopplat med att 

barnet får uttrycka sin mening eftersom den enskilda viljan omöjligen kan 

definieras förrän barnet har fått komma till tals och uttrycka sig självt.326 

Det synes vara så att principen om barnets bästa ska bedömas genom 

tolkningar av barnets behov och barnets egen vilja. Vilken del som ska 

tillvägas mer vikt beror helt på uppfattningen av barnets mognad och 

kompetens.327 Det medför i sin tur att bedömarens uppfattning om barn 

generellt samt hur det enskilda barnet i det aktuella fallet uppfattas kan 

komma att få stor betydelse för vad som betraktas som barnets bästa i det 

konkreta fallet.328  

5.2.1.1 Barnets vilja och processbehörighet  
Barnets rätt att få komma till tals föranleder att barnets rätt till delaktighet 

ska respekteras, vilket härleds från artikel 12 i barnkonventionen. Med 

barnets rätt till delaktighet menas att barnet ska ges möjlighet att direkt eller 

indirekt höras i alla administrativa förfaranden och domstolsförfaranden 

som rör barnet. Bestämmelsen ska genomsyra alla de beslutssituationer som 

                                                
322 Cederborg & Warnling-Nerep (2014), s 22; Singer (2017), s 30. 
323 Cederborg & Warnling-Nerep (2014), s 26; Mattsson (2016), s 46.  
324 Cederborg & Warnling-Nerep (2014), s 26. 
325 Mattsson (2016), s 46.  
326 Mattsson (2016), s 46 f.  
327 Schiratzki (2017), s 41. 
328 Cederborg & Warnling-Nerep (2014), s 29; Schiratzki (2017), s 41. 
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vidtas i enlighet med LVU under utredningens gång.329 Skyldigheten att 

klargöra barnets inställning har utvidgats till att omfatta alla 

beslutssituationer enligt lagen. Artikel 12 barnkonventionen syftar till att ge 

barnet rätt till inflytande och medbestämmande, den ger dock inte rätt till 

självbestämmande.330 Artikeln definierar ingen minimigräns för varken 

åldern eller mognad. Det krävs en bedömning i varje enskilt ärende av 

barnets förmåga att förstå och uttrycka sin åsikt och vidare anpassa 

situationen och informationen utefter det.331 Mognadskriteriet ska förstås 

utifrån den förmåga barnet har att förstå och bedöma konsekvenserna av den 

aktuella situationen. Barnet har med ökad mognad också en ökad 

självbestämmanderätt, vilket synes kunna leda till en stor skillnad i hur 

mycket barnets vilja beaktas i LVU-mål.332 I förarbeten förtydligas det att 

barnet aldrig är skyldigt att framföra sina åsikter, utan enbart ska erbjudas 

möjlighet därtill. Domstolen och socialtjänsten har ett ansvar i detta 

avseende.333 Artikel 12 barnkonventionen har inkorporerats i 36 § LVU där 

följande framgår:  

 
Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Om den 

unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så 

långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes 

ålder och mognad. 

Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra 

sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får 

höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det. 

 

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som 

är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är 

utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i 

det mål eller ärende som förordnandet avser 

                                                
329 Lundgren m.fl. (2016), s 411. 
330 Schiratzki, (2017), s 47.  
331 Prop. 2012/13:10, s 37.  
332 Singer (2017), s 29; Prop. 2012/13:10, s 35 f. 
333 Prop. 2012/13:10, s 38.  
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Bestämmelsen stadgar att barn i LVU mål har processbehörighet vid 15 

årsålder. Bestämmelsen betonar även att i de fall ett offentligt biträde 

förordnas för någon som är under 15 år är biträdet per automatik också den 

unges ställföreträdare i det mål som förordandet avser, utan att samtidigt 

vara biträde åt vårdnadshavaren.334 I fall som rör brister i hemmiljön 

föreligger det oftast intressekonflikter mellan vårdnadshavare och barnet.  

Därför ska domstolen inte höra barnet om det kan antas ta skada av det. I 

praktiken så framförs barnets åsikter i domstolsförfaranden genom att 

socialtjänsten dokumenterar dessa. Således har socialtjänsten ett stort ansvar 

när det gäller möjligheten för barn att komma till tals.335 Ju mer skydd 

barnet anses vara i behov av, desto mer anses barnets inställning behöva 

klarläggas. Ett ställföreträdarskap för yngre barn medför ett omfattande 

uppdrag då ställföreträdaren företräder barnets bästa med sin självständiga 

ställning gentemot vårdnadshavaren.336 Ställföreträdaren ska också tillvarata 

barnets intresse och de synpunkter samt önskemål barnet har.337 Om 

ställföreträdaren har en annan uppfattning än barnet, bör denne med 

beaktande av barnets åsikt, hävda den uppfattningen som ställföreträdaren 

anser är mest förenligt med barnets intresse. Ställföreträdaren ska också 

bevaka nödvändig utredning angående barnets person utifrån 

expertutlåtanden.338 Barn som inte är processbehöriga är beroende av sin 

ställföreträdare i det avseendet att det har betydelse för barnets roll i 

utredningsarbetet. Det grundas främst i att det inte finns något i lagtext 

reglerat krav på att ställföreträdaren ska framföra barnets inställning och låta 

barnet komma till tals i egenskap av part. Barnets medverkan i LVU-mål är 

helt beroende av ställföreträdarens inställning till värdet av barnets uppgifter 

i målet tillsammans med socialtjänstens utredning om barnet.339  

                                                
334 Lundgren (2016), s 412.  
335 Prop. 2012/13:10, s 135.  
336 Prop. 1994/95:224, s 46; Mattsson, Lag(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga 36 §, Lexino 2012-10-01. 
337 Prop. 1994/95:224, s 57.  
338 Prop. 1994/95:224, s 46 ff & s 57.  
339 Mattsson (2002), s 268; Mattsson (2017), s 115.  
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5.3 Förvaltningsrättslig rättsfallsstudie  
Vid en läsningen av rättsfallsstudien ska läsaren ha följande i åtanke. 

Samtliga omhändertaganden i rättsfallen har grundats med stöd av 1 och 2 

§§ LVU. Vårdnadshavare har helt eller delvis motsatt sig vårdplanen och 

förnekar våld. Socialnämndens utredningar tar avstamp i barnets berättelse, 

som tillsammans med ställföreträdaren, återberättats under den muntliga 

förhandlingen. I alla rättsfall har barnen berättat för skolpersonal, socialen 

och polis vilket utgjort grund för ett omhändertagande. Omständigheter som 

inte haft direkt betydelse för rättens bedömning av barnets berättelse har 

utelämnats. Vidare har ständigt återkommande fraser utelämnats såsom att i 

samtliga rättsfall genom alla instanser har det inledningsvis konstaterats att 

ett tvångsomhändertagande är en ingripande åtgärd för både barnet och de 

vuxna och därmed måste det ställas högra krav på den utredning som ligger 

till grund för omhändertagandet. Dessutom har instanserna anfört att det 

krävs en individuell prövning i varje enskilt fall samt att viss osäkerhet kan 

accepteras, då risker för barnen bygger på antaganden som ska vara så väl 

underbyggda som möjligt.  

5.3.1 Sofia340 

Sofia var nio år gammal när förvaltningsrätten beslutade om ett 

omhändertagande. Utgångspunkten för rättens bedömning var Sofias 

uppgifter om att föräldrarna utsatt henne för bestraffningar två gånger samt 

att hon blivit utsatt för våld av syskonen. Nämnden anförde att det inte 

kunde fastställas att Sofias avvikande beteende tillsammans med att hon 

läste av ”vuxna på ett icke åldersadekvat sätt”, hade ett samband med 

hennes hemmiljö men att det inte borde vara helt orimligt utifrån vad 

forskningen säger om våldets inverkan på barn.341  Ställföreträdaren anförde 

att familjehemmet berättat att Sofias söker uppmärksamhet på ett sätt som 

de tolkar att hon tidigare inte fått och att de upplever en del svårigheter med 

                                                
340 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 1123-16; Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 1400-16 & 
HFD 5757-16. 
341 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 1123-16, s 4.  
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hennes beteende. Föräldrarna uppgav att Sofias ljög och att de enbart 

behövde hjälp med Sofias skolarbeten.  

  

Förvaltningsrätten anförde att påståendena om vad Sofia varit utsatt för 

grundades helt på vad hon själv berättat om i olika sammanhang och att 

dessa legat till grund för nämndens utredning. Nämnden anförde att Sofia 

uppgifter ansågs detaljrika samt att hon stått fast vid sin berättelse över tid 

och beskrivit samma händelse för olika personer. Fortsättningsvis anförde 

nämnden att hon ansågs trovärdig då hon visat på vilket sätt hon blivit 

slagen och att hon uttryckt rädsla för alla familjemedlemmar förutom sin 

mamma. Föräldrarna medgav att de bestraffat Sofia vid två tillfällen men 

förnekade annat våld och kränkningar. Mot bakgrund av att föräldrarna 

vidgått två tillfällen satte förvaltningsrätten stor tilltro till Sofia och de 

uppgifter hon lämnat och dessa skulle ligga till grund för bedömningen i 

målet.342 Förvaltningsrätten ansåg att utifrån Sofias berättelse var det 

klarlagt att hon utsatts för kränkande bestraffning av föräldrarna samt att de 

inte förmått skydda henne från våld av de äldre syskonen. Vid ett beaktande 

av de bestraffningar som Sofia berättat om, anfördes det att föräldrarna 

utsatt henne för såväl psykisk som fysisk misshandel. Sofias normbrytande 

beteende ansåg förvaltningsrätten kunde härledas från misshandel med 

motiveringen att barn tar skada av att utsattas för våld eller andra 

kränkningar i hemmet. Därmed ansågs det att ett omhändertagande var 

aktuellt och att det förelåg en påtaglig risk.343   

 

Kammarrätten fann att ett omhändertagande inte var förenligt med LVU. 

Kammarrätten lade följande omständigheter till grund för sitt beslut. 

Inledningsvis konstaterades att det saknades anledning att ifrågasätta att 

Sofia mindes händelserna korrekt eftersom uppgifterna lämnats vid olika 

tillfällen till olika personer. Uppgifterna stöddes dock inte av någon 

dokumentation eller konkreta omständigheter, vilket bidrog till att 

berättelsen behövde behandlas med försiktighet.  Därtill ansågs att 

                                                
342 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 1123-16, s 8. 
343 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 1123-16, s 9. 
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berättelsen byggde på tolkningar och uppfattningar av andra personer. 

Exempelvis anfördes att somliga detaljer, som att Sofia tvingats hålla 

armarna ovanför huvudet i flera timmar, framstod som mindre sannolika. 

Trots detta ansåg kammarrätten att de uppgifter Sofia lämnat och som 

åberopats av nämnden i huvudsak framstår som sannolika.344 Kammarrätten 

framhöll att det inte fanns någon anledning att tro att Sofia medvetet lämnat 

felaktiga uppgifter, hon ansågs därmed trovärdig. Dock var berättelsen inte 

tillförlitlig, eftersom enbart en viss del stöddes av utredningen i övrigt. 

Kammarrätten menade att det snarare varit fråga om enstaka 

tillrättavisningar i uppfostrande syfte utan fysiskt våld. Sofias uppgifter om 

att ha utsatts för våld av äldre syskon framstod som detaljerade och 

tillförlitliga, dock oklart hur ofta och när i tiden det ska ha skett. 

Kammarrätten betonade att utredningen inte visat på att föräldrarna 

accepterat våldet och därmed kunde det inte anses utrett att föräldrarna 

brustit i sin skyldighet att skydda sin dotter. HFD uttalade kriterier vid en 

tillförlitlighetsbedömning av barnets berättelse.345 Vidare anfördes att när 

barnets uppgifter förnekas av föräldrarna samtidigt som det saknas annan 

utredning till stöd för barnets uppgifter ska vid bedömning av uppgifternas 

tillförlitlighet, barnets berättelse väga tungt, liksom barnets subjektiva 

upplevelse av hemförhållandena.346 Vidare betonades att även yngre barns 

uppgifter borde kunna tillmätas sådan tyngd att de uppgifterna ensamt kan 

ligga till grund för ett beslut om omhändertagande. Vid värderingen av ett 

barns uppgifter betonades: 

 
[…] bör beaktas bl.a i vilket eller vilka sammanhang samt på vilket sätt 

uppgifterna vidhållits samt barnets ålder och mognad och dess förståelse för 

innebörden och konsekvenserna av att uppgifterna lämnas.347 

 

Det konstaterades att Sofia på ett sammanhängande och detaljerat sätt 

beskrivit om de smärtsamma och kränkande bestraffningar hon fått utstå i 

hemmet av föräldrarna.  Därtill hade hon berättat att hon blivit slagen av 
                                                
344 Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 1400-16, s 5.  
345 Se avsnitt 2.6 Utsageanalys; HFD 5757-16 s 7.  
346 HFD Mål nr 5757-16, s 7. 
347 HFD Mål nr 5757-16, s 7. 
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syskon för personal i skolan, socialtjänsten och polisen. Hon har vidare 

demonstrerat hur detta gått till och till familjehemmen samt till sin 

ställföreträdare lämnat en fyllig berättelse våldet. Hon har vidhållit dessa 

uppgifter över tid. Enbart den anledningen att vissa detaljer kan ifrågasättas, 

ansåg HFD inte kunna rubba tilltron till berättelsen i sin helhet. Föräldrarnas 

förklaring att Sofia ljugit som syfte att få bo ensam ansåg HFD som 

osannolik. Mot denna bakgrund fann HFD utrett att det förelåg en påtaglig 

risk för att Sofias hälsa och utveckling skadas på grund av misshandel.  

5.3.2 Anna348  
Anna var fem år gammal när förvaltningsrätten beslutade om ett 

tvångsomhändertagande. Socialnämnden anförde att Anna berättat för en 

vikarie på förskolan att hon och hennes syskon blivit utsatta för fysiskt våld 

av föräldrarna samt att föräldrarna skrikit högt åt barnen när de inte gjort 

som föräldrarna sagt. Anna har uppgett att hon och syskonen blivit slagna 

med skohorn, toffel eller öppen hand samt att hon brukade gömma sig 

bakom soffan för att undkomma misshandeln samtidigt som syskonen blivit 

slagna.349 Anna berättelse har ändrats under utredningens gång, exempelvis 

om vem av föräldrarna som slagit henne eller om det varit båda. Dessutom 

är omfattningen av våldet oklar samt under hur lång tid våldet skulle ha 

utövats. Utredningen saknar direkt dokumentation och annat konkret stöd 

för uppgifterna hon lämnat. Således betonade förvaltningsrätten att en 

trovärdighetsbedömning var för handen med beaktande av den låga 

åldern.350 Förvaltningsrätten konstaterade att Anna varit konsekvent och 

hållit fast vid sina uppgifter trots att hon gett uttryck för hemlängtan. Vidare 

bedömdes föräldrarnas invändningar som inte tillräckligt underbyggda att de 

kunde rubba tilltron till Annas uppgifter, ställföreträdaren, förskolan och 

socialtjänsten.351 Därmed fann förvaltningsrätten det sannolikt att hon blivit 

utsatt för fysisk misshandel av sina vårdnadshavare och att det inte var fråga 

                                                
348 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 3719-16; Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 2689-16 & 
HFD 2017 ref. 42.  
349 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 3719-16, s 3. 
350 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 3719-16, s 7. 
351 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 3719-16, s 8.  
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om någon enstaka handling. Det ansågs föreligga en påtaglig risk enligt 

LVU.   

 

Kammarrätten anförde att den utredning som låg till grund för ansökan inte 

gav tillräckligt stöd för den påstådda misshandeln hemma. Föräldrarna har 

medgett att de ibland kunde höja rösten men att de aldrig utsatt sina barn för 

våld. Utredningen saknade uppgifter om att flickan skulle ha utsatts för våld 

och de äldre barnen förnekade uppgifterna. Kammarrätten anförde att de 

uppgifter Anna lämnat till nämnden framstod som sannolika och 

förtydligade att frågan i målet rörde huruvida uppgifterna ansågs som 

tillförlitliga. Vid bedömningen av tillförlitligheten beaktades att Anna hållit 

fast vid sina uppgifter om våldet i hemmet genom hela processen och att det 

saknades förklaring till varför hon skulle ha hittat på uppgifterna. Dock har 

uppgifterna ändrats gällande vem som slagit henne, då hon till nämnden 

berättat att fadern slår henne men inte modern. I ett polisförhör har hon 

uppgett att endast modern slår henne. Därefter har Anna vid flertal tillfällen 

uppgett att båda föräldrarna slagit henne.352 Uppgifterna om hur 

misshandeln ska ha gått till ansågs enligt kammarrätten vaga och 

odetaljerade. Det har inte framgått hur ofta misshandeln skett, hur allvarlig 

den varit, under hur lång tid hon misshandlats eller allvarligheten i den. 

Anna har sagt att hon blivit slagen varje dag men hon har inte kunnat 

precisera när den senaste gången varit. Kammarrätten ansåg mot ovanförda 

att utredningen inte kunde ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU 

och nämndens ansökan avslogs.  

 
HFD upphävde kammarrättens dom och fastställde förvaltningsrättens 

beslut. Att det saknades läkarundersökningar som gav stöd för fysisk 

misshandel eller att Anna vid undersökningen inte kunde minnas på vilket 

sätt hon blivit misshandlad, samt omständigheten att det aldrig förekommit 

misstankar från förskolan eller från annat håll ändrade inte beslutet.353    

HFD upprepade ordagrant den tillförlitlighetsbedömning som kommit att 

                                                
352 Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 2689-16, s 5. 
353 HFD 2017 ref. 42 



 72 

etableras i fallet ”Sofia”.354 Det beaktades att hon vidhållit berättelsen under 

lång tid trots att hon visat att hon hade hemlängtan och att hon förstod att 

uppgifterna hon lämnat var det främsta skälet till varför hon placerats 

utanför hemmet. Vidare har hon vid upprepade tillfällen berättat till olika 

personer att hon inte ville flytta hem förrän föräldrarna slutat att slå henne. 

HFD bemötte de motstridiga uppgifterna i utredningen rörande vem av 

föräldrarna det varit som misshandlat med att det inte ansågs rubba 

berättelsen i sin helhet.355 Den omständigheten att Annas syskon förnekat 

förekomsten av våld, eller vad som i övrigt framkommit, medförde inget 

skäl att ifrågasätta Annas uppgifter. Således ansågs det med tillräckligt grad 

av säkerhet utrett att de missförhållanden Anna berättat om också hade 

förekommit. Förutsättningar för ett omhändertagande enligt LVU var 

uppfyllda.  

5.3.3 Hanna356  
Hanna var sex år gammal vid tiden för förvaltningsrättens beslut om ett 

tvångsomhändertagande. Utredningen inleddes efter att skolan anmält att 

Hannas bror Toni blivit utsatt för misshandel av sin mor och styvfader. 

Hanna har sedan under utredningstiden vidhållit att hon och Toni blivit 

slagna av föräldrarna vilket hon återberättat för socialtjänst, jourhem och i 

polisförhör. Hennes berättelse var under utredningen detaljerad och 

beskrevs av nämnden som mer detaljerad vid det enskilda samtalet än när 

Toni varit närvarande eftersom hon kunde beskriva känslan efter 

misshandeln. Föräldrarna uppgav att de var oroliga för Hanna och att Toni 

manipulerat henne eftersom de tidigare haft problem med Tonis beteende. 

Förvaltningsrätten anförde att socialnämndens utredning pekat på att Hanna 

på ett detaljerat, konkret och självupplevt sätt berättat om förhållandena, 

hon har även under tid vidhållit sin berättelse för olika personer. Av den 

anledningen bedömdes hon av nämnden som trovärdig.357 Hannas berättelse 

                                                
354 Se avsnitt 2.6 Utsageanalys och fallet ”Sofia” HFD 5757-16 s 7; HFD 2017 ref. 42 s 5. 
355 HFD 2017 ref. 42 s 6. 
356 Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr 11602- 11 & Kammarrätten i Göteborg Mål nr 
9493-11. 
357 Förvaltningsrätten i Göteborg Mål nr 11602- 11, s 7.  
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vann stöd av Toni, som också på ett detaljerat och konkret sätt beskrivit vad 

de båda blivit utsatt för. Förvaltningsrätten medgav att Toni visserligen hade 

ett problematiskt beteende, men det var inget som kunde medföra att 

barnens berättelser inte skulle kunna godtas. Mot bakgrunden av ovan 

anförda beslutade förvaltningsrätten om ett tvångsomhändertagande enligt 

LVU. Kammarrätten avslog föräldrarnas överklagande och fastställde 

förvaltningsrättens dom. Föräldrarna pekade på bristen av konkreta 

omständigheter och menade att Toni talade osanning för att slippa indragna 

privilegier. Föräldrarna anförde även att Hanna lämnat sin berättelse 18 

dagar efter Toni och att hon dessförinnan blivit påverkad av brodern. 

Omständigheten att Hanna längtade hem fastän hon under tiden vidhöll sin 

berättelse, vägdes in i kammarrättens bedömning. Hannas förskolelärare 

uttryckte ingen oro om att Hanna kan ha utsatts för misshandel. 

Kammarrätten anförde följande:  

 
Även om det inte går att objektivt påvisa de missförhållanden som syskonen 

berättat om, måste dessa uppgifter tas på stort allvar.[…] den omständigheten 

att Hanna efter några månader, och sedan hon placerats hos släktingar till sin 

pappa, har tagit tillbaka sina uppgifter, medför inte att de uppgifter hon 

ursprungligen lämnat och som Toni står fast vid kan lämnas utan avseende.358 

 

Kammarrätten hänvisade till att ställföreträdaren bedömt Hanna som 

stressad och rädd. Med hänsyn till ovanstående bedömdes det föreligga en 

påtaglig risk för att Hannas hälsa och utveckling skulle skadas. 

Förutsättningar enligt LVU ansågs uppfyllda.  

5.3.4 Gabriella359  
Gabriella var 15 år gammal vid tiden när förvaltningsrätten beslutade om att 

förutsättningar för ett LVU ansågs uppfyllda för ett omhändertagande enligt 

LVU. Hon kom till Sverige 2009 som asylsökande med sin syster och sina 

föräldrar. Socialnämndens utredning grundades i att Gabriella berättat om 

                                                
358 Kammarrätten i Göteborg Mål nr 9493-11 s 6.  
359 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 5309-12; Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 554-13 & 
HFD 2014 ref. 46   
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att hon utsatts för hedersrelaterat våld hemma av sina föräldrar då hon 

skaffat pojkvän. Hon anförde att hennes liv styrdes av patriarkala 

värderingar och en vän till henne har berättat om att fadern ofta väntade på 

Gabriella utanför skolområdet. Socialnämnden pekade på att det faktum att 

Gabriella beskrivit händelserna på samma sätt för olika parter var det ett 

tecken på att berättelsen var att anse som självupplevd. Socialnämnden 

anförde slutligen att när barn utsätts för våld av vårdnadshavare följer det 

som konsekvenser att barnet ständigt lever med ångest och riskerar att i 

framtiden hamna i destruktiva relationer.360 Föräldrarna framförde att 

anledningen till att Gabriella ljugit var för att hon skulle få stanna i Sverige. 

Det är fadern som lärt henne ljuga eftersom han varit involverad i lögnerna 

från början som omfattade de falska identitetsuppgifterna samt påståendena 

om hederskontext som syftade till att familjen skulle beviljas asyl. 

Anklagelserna om misshandel kom först efter att det blivit klart att familjen 

skulle återvända till Ryssland. Enligt fadern var Gabriellas påståenden om 

mardrömmar planterade av honom själv på så sätt att hon ska nämna det för 

psykolog. Detta för att uppnå familjens önskan om att beviljas asyl. 

Gabriellas ställföreträdare instämde i vad nämnden anfört. 

Förvaltningsrätten gjorde följande bedömning: 

 
Med hänvisning till att Gabriella lämnat detaljerade och, alltsedan 

placeringen i maj 2012, oförändrade uppgifter till polisen, socialtjänsten och 

sitt offentliga biträde, anser förvaltningsrätten att hennes trovärdighet är så 

hög att det får anses klarlagt att hon har utsatts för såväl fysisk som psykisk 

misshandel och otillbörligt utnyttjande och att det, till följd därav, finns en 

påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas.361 

 

I Kammarrätten betonades att utredningen från socialnämnden 

huvudsakligen byggde på Gabriellas berättelse, visserligen fanns det 

hänvisat till utlåtanden och intyg men de i sin tur byggde på vad Gabriella 

sagt. I målet var det ostridigt att Gabriella under hela sin vistelse i Sverige 

blivit uppmanad av föräldrarna att komma med uppgifter som skulle öka 

                                                
360 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 5309-12, s 4.  
361 Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 5309-12, s 10.  
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chanserna till uppehållstillstånd. Kammarrätten fann det inte tillräckligt 

klarlagt genom utredningen att det fanns en hederskultur som inskränkte 

hennes frihet. Kammarrätten sade slutligen att vissa kulturella skillnader får 

godtas och att socialnämnden inte visat påstådda missförhållanden i 

hemmet. Med hänsyn till Gabriellas intresse av att få stanna i landet kunde 

hennes uppgifter starkt ifrågasättas och kammarrätten fann att utredningen 

inte i tillräcklig grad visade på att förutsättningarna enligt LVU var 

uppfyllda. 

 

HFD inledde med konstatera att information om misshandel grundades 

väsentligen på uppgifter Gabriella lämnat i olika sammanhang. Vidare 

saknade berättelsen enligt HFD konkret stöd. De uppgifter från kamrater till 

Gabriella var baserade på vad hon själv sagt till dessa och kunde därför inte 

utgöra ett direkt stöd för hennes berättelse.362 Uppgifterna om 

självskadebeteendet och kontakterna med BUP kunde i sig medföra säkra 

slutsatser om att det funnits brister i hennes tidigare hemförhållanden. 

Gabriellas berättelse om händelseförlopp då misshandeln skulle ha utförts 

var detaljrik, dock framstod vissa av uppgifterna som motsägelsefulla och 

hade ändrats under utredningen. Därtill var berättelsen svävande och osäker 

i fråga om hur mycket och hur ofta den påstådda misshandeln ägt rum. HFD 

ifrågasatte hennes trovärdighet. Det är klarlagt att Gabriella vill stanna i 

Sverige och mot den angivna berättelsen fann HFD att Gabriellas berättelse 

inte gav tillräckligt stöd för ett omhändertagande. HFD påpekade slutligen: 

 
[…] att vad som påstått om psykisk misshandel inte har konkretiserats 

och underbyggts tillräckligt för att det ska anses visat att det föreligger 

en påtaglig risk för Gabriellas hälsa eller utveckling.363 

 

Det saknades stöd i utredningen för att Gabriella skulle ha blivit utsatt för 

våld i hemmet. HFD förtydligade att det inte förelåg en risk utifrån LVU:s 

mening.  

                                                
362 HFD 2014 ref. 46 s 9. 
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5.3.5 Jonathan364  
Jonathan var åtta år gammal då förvaltningsrätten beslutade om ett 

omhändertagande. Utredningen inleddes i samband med att Jonathan 

berättat för en lärare om att han utsatts för regelbundet våld av sin fader. 

Dagen innan uppdagandet hade han blivit slagen med en galge och därför 

bett läraren ringa polisen. Lärarna uppgav att Jonathan tidigare varit ledsen i 

skolan men inte velat berätta varför. Till handledare inom socialnämnden 

har Jonathan uppgett att han blivit slagen sedan fyra års ålder efter att först 

ha förnekat uppgifterna. Genom läkarundersökningar framkom att Jonathan 

haft sår och blåmärken vilket läkaren anförde inte med direkt säkerhet 

kunde härledas till misshandel. Förvaltningsrätten framhöll att det inte fanns 

någon objektiv dokumentation som stödde Jonathans uppgifter om att fadern 

slagit honom. Vidare skulle Jonathans låga ålder beaktas i avseendet att 

uppgifterna skulle bedömas med försiktighet. De uppgifter Jonathan lämnat 

till skolpersonal och socialtjänsten innehöll inga detaljer eller redogörelser 

för när fadern slagit honom eller vad som skulle föranlett slagen. 

Förvaltningsrätten anförde: 

 
Det har inte heller framkommit någon rimlig förklaring till varför Jonathan  
skulle ljuga om att John slår honom. Den omständigheten att han vidhållit 

uppgifterna, samtidigt som han uppger att han vill flytta hem till John igen, 

medför även att hans uppgifter blir svårare att bortse från. Mot denna 

bakgrund gör förvaltningsrätten bedömningen att uppgifterna framstår som 

tillförlitliga, trots att de är diffusa och inte har preciserats närmare.365  

 
Det konstaterades att Jonathans upplevelse om att han blivit slagen av 

fadern måste tas på allvar tillsammans med att han berättat att våldet hållit 

på sedan fyra års ålder.  Det förelåg en påtaglig risk för att Jonathans hälsa 

eller utveckling skulle skadas på grund av misshandeln. Kammarrätten 

fastställde förvaltningsrättens beslut. Socialnämnden fortsatte att betona att 

Jonathans berättelser, att han utsatts för våld, var trovärdiga tillsammans 

med att han lämnat uppgifterna spontant samt att de bedömt att Jonathan 
                                                
364 Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr 6126-14 & Kammarrätten i Jönköping Mål nr 
3163-14. 
365 Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr 6126-14, s 15.  
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inte är ett barn som typiskt sett skulle hitta på berättelser. Nämnden sade 

fortsättningsvis att Jonathan uppvisat ett normbrytande beteende genom att 

vara trotsig gentemot äldre barn. Ställföreträdaren uttryckte att Jonathan 

vidhållit uppgifterna om att han blivit slagen av fadern samt att han ändå 

ville flytta hem till honom. Ställföreträdaren bedömde uppgifterna som 

tillräckligt tillförlitliga för att i sig uppfylla kriterierna enligt LVU. 

Kammarrätten betonade att uppgifterna om våld väsentligen byggde på 

Jonathans egen berättelse och att det saknades egentligt stöd såsom 

dokumenterade skador. Därför förelåg det skäl att vidta försiktighet vid 

bedömningen. Dock anfördes att han också lämnat samstämmiga uppgifter i 

olika sammanhang även om han vid ett tillfälle velat återta berättelsen. 

Följande anfördes: 

 
Jonathan har vidare bedömts som trovärdig av bl.a. personal vid skolan och 

av sin ställföreträdare. Kammarrätten anser att det inte går att bortse från de 

uppgifter som Jonathan lämnat utan att dessa måste tas på allvar. Det får 

därför anses framgå att det återkommande har förekommit att John använt 

våld mot Jonathan och att det föreligger en påtaglig risk för att Jonathans 

hälsa och utveckling skadas till följd av ytterligare våldshandlingar mot 

honom.366 

5.3.6 En barnpsykologisk granskning av 
rättsfallen 

Det förekommer från domstolens sida kategorisering i avseendet att 

symtom på beteenden motiveras kunna härledas från att barn 

skadas av att utsättas för våld eller kränkningar i hemmet. I fallen 

”Sofia” och ”Jonathan” grundades besluten delvis på att barnen 

uppvisat ett ”normbrytande beteende”. För det första kan det 

ifrågasättas vad som faktiskt menas med ett normbrytande 

beteende. Domstolen beskrev i ”Jonathan” att han varit trotsig mot 

äldre barn och det tillmättes värde i riktningen för ett 

omhändertagande. I sammanhanget ska det poängteras att det i 

fallen inte uppdagades när det normbrytande beteendet uppkommit 

                                                
366 Kammarrätten i Jönköping Mål nr 3163-14, s 6.  
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eller hur barnen uppträtt dessförinnan. Det synes vara en subjektiv 

bedömning att lägga ett normbrytande beteende till grund för att det 

brister i hemmiljön. Det grundas främst i att det saknas stöd i 

barnpsykologisk forskning att ett normbrytande beteende är ett 

symtom givet att barn utsätts för våld i hemmet. Ett ytterligare 

kategoriserat tankesätt är föreställningar om att barn inte talar 

osanning, vilket appliceras i trovärdighetsbedömningen och som 

sedermera färgar tillförlitligheten. I fallet i ”Jonathan” uppger 

domstolen att pojken typiskt sett inte är ett barn som skulle komma 

med påhittade historier. Det är snarlikt fallet ”Sofia” där 

kammarrätten framhöll att det saknades anledning att tro att hon 

medvetet lämnat felaktiga uppgifter. Det förekommer inga 

resonemang kring barns minne i rättsfallsstudien. I målet 

”Gabriella” anfördes att hon, 15 år gammal, lämnat oförändrade 

uppgifter till polisen, socialtjänsten och sitt offentliga biträde sedan 

maj 2012. Processen i förvaltningsrätten ägde rum lite mindre än 

ett år senare. Det talade för hennes trovärdighet i bedömningen, 

vilket saknar grund i barnpsykologisk forskning eftersom den 

etablerade uppfattningen är att minnesbilden rekonstrueras över tid. 
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6 Analys  
Analysen tar upp de skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse som 

förekommit genom undersökningen som synes haft ett inflytande på 

bevisvärderingen av barnets berättelse i respektive process. Mot bakgrund 

av uppsatsens frågeställningar struktureras analysen upp i skillnader i 

processrättsliga utgångspunkter, skillnader som rör den metod för värdering 

av barnets berättelse som använts och skillnader i beaktande av 

barnpsykologin. 

6.1 Processuella skillnader  

6.1.1 Beviskrav  
Beviskraven i processerna skiljer sig onekligen åt och det råder enighet i 

doktrin samt i praxis att beviskravet är lägre ställt i LVU-jämfört med 

brottmål. Skillnaden enligt den förvaltningsrättsliga doktrinen bottnar i att 

LVU är en skyddslagstiftning som kräver en rimlighetsavvägning och syftar 

till ett ”sannolikhetssökande”. Med utgångspunkt i doktrinen synes 

spännvidden för beviskravet i LVU-mål ha som lägstanivå ”sannolikt” och 

högstanivå ”hög grad av sannolikhet”. Oberoende av beviskravets nivå, har 

det anförts att ”påtaglig risk” motsvarar individuella och konkreta risker.367 

Innan en prognosbedömning görs ska omständigheterna som är hänförliga 

till bakgrundstemat nå upp till åtminstone ”sannolika skäl”. Med 

utgångspunkt i den förvaltningsrättsliga rättsfallsstudien368 och med 

lägstanivån ”sannolikt” som utgångspunkt för bevisvärderingen, ställs 

frågan på sin spets: Vilket beslutsunderlag krävs för att beviskravet ska 

anses uppfyllt? I fallet ”Anna”369 saknades det utredning kring omfattningen 

av våldet, vem som utfört misshandeln och under hur lång tid det pågått. 

Därtill ändrades uppgifterna ett flertal gånger under utredningen i väsentliga 

delar. HFD ifrågasatte inte flickans berättelse och ansåg det utrett med 

                                                
367 Se avsnitt 2.5 Beviskrav.  
368 Se avsnitt 5.3 Förvaltningsrättslig rättsfallsstudie. 
369 Se avsnitt 5.3.2  
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tillräcklig grad av säkerhet. Vad som faktiskt menas med ”tillräcklig grad av 

säkerhet” kan ifrågasättas, då flickans berättelse inte tyder på annat än ett 

vagt och motstridigt beslutsunderlag. I sammanhanget är rättsfallet 

”Hanna”370 relevant i avseendet att hennes berättelse låg till grund för 

omhändertagandet utan att objektiva omständigheter kunde påvisas. I 

kammarrätten återtog flickan sin berättelse i sin helhet, vilket saknade 

betydelse för bedömningen. Det anfördes att de ursprungliga uppgifterna 

inte kunde förbises, även vid avsaknaden av annan bevisning. Ett 

tvångsomhändertagande ansågs alltjämt aktuellt. I både ”Anna” och 

”Hanna” kan beslutsunderlaget ifrågasättas, även vid ett beaktande av 

beviskravet ”sannolikt” som utgångspunkt, eller att omständigheterna är 

”individuella och konkreta”. I förstnämnda fallet råder det total brist på 

uppgifter om händelseförloppets centrala delar och i det andra fallet har 

berättelsen som legat till grund för förvaltningsrättens bedömning återtagits 

i kammarrätten. Visserligen är LVU en skyddslagstiftning och diskrepansen 

mellan beviskravet ”sannolikt” och ”ställt utom rimligt tvivel” är stor. Det 

är intressant att se till beslutsunderlaget i fallet ”Harry Potter-filmen”371. 

Händelsens centrala delar såsom gärningsmannen och den sexuella 

handlingen var klarlagda. Det som påpekades var mindre detaljer såsom när 

flickan tittat på filmen bidrog till att utsagan inte ansågs ”särskilt levande” 

och beviskravet ansågs inte uppnått. Skillnaden i beslutsunderlag, utifrån 

vad som framgått av besluten i fallen ”Anna” och ”Hanna”, som grundades 

på vaga beslutsunderlag, jämfört med ”Harry Potter-filmen”, synes nästintill 

spegla en större diskrepans än vad som enbart kan hänföras till att 

beviskravet är lägre ställt i LVU-mål. Visserligen är det svårt att dra 

generella slutsatser utifrån enskilda rättsfall. Det finns emellertid fog att 

kritiskt granska om det kan tänkas finnas fler förklaringar till skillnaden i 

beslutsunderlag i processerna, som inte enbart är hänförliga till beviskravet. 

6.1.1.1 Övervärdering eller undervärdering? 
En möjlig förklaring är att förvaltningsrättslig domstol tillmäter barnets 

berättelse ett större värde och att det sker en ”övervärdering” av bevisningen 

                                                
370 Se avsnitt 5.3.3.   
371 Se avsnitt 4.2.3. 
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i bevisprövningen. Med utgångspunkt i rättsfallsstudierna372 synes det kunna 

argumenteras för att utgångspunkterna i bevisvärderingen av barnets 

berättelse skiljer sig åt i processerna. Min reflektion tar avstamp i fallet 

”Sofia”373. I målet betonade HFD att vid avsaknad av bevisning som stöd 

för barnets berättelse, samtidigt som föräldrarna förnekar missförhållandena, 

ska barnets berättelse vid en tillförlitlighetsbedömning väga tungt 

tillsammans med barnets subjektiva upplevelse. En parallell kan dras till den 

straffrättsliga utgångspunkten. Ett videoinspelat förhör med barnet har i 

allmän domstol normalt sett ett lägre bevisvärde. Med rätt förhörsmetod och 

om försvaret tilldelats möjligheter att ställa frågor, synes dock uppfattningen 

vara att ett högre bevisvärde kan uppnås.374 Således har barnets 

videoupptagna berättelse i våldtäkt mot barn, med rätt förhörsmetod, en 

neutral utgångspunkt i bevisvärderingen, jämfört med LVU-målen där 

barnets berättelse vid avsaknad av annan bevisning, ska väga tungt.  

 

En annan faktor som möjligen kan förringa bevisvärdet av barnets berättelse 

är att genom den straffrättsliga rättsfallsstudien framkom det att domstolen 

resonerade kring huruvida barnet kan ha påverkats att avge berättelsen. I 

”Hunden Nello”375 belyste domstolen omständigheten att barnet möjligen i 

viss mån kan ha påverkats av sin omgivning att lämna uppgifterna, en faktor 

som medför ett lägre bevisvärde av berättelsen. En ytterligare faktor är att 

de videoinspelade förhör kan tilldelas ett devalverat värde i brottmål av den 

orsaken att förhöret inte utförts på ett professionellt sätt i det enskilda fallet. 

Mest troligt är det dock, med bakgrund av att förhörsmetoden inte 

kritiserades i något rättsfall i den straffrättsliga rättsfallsstudien, att 

videoförhöret tilldelas ett devalverat värde på grund av svårigheter för 

försvarets sida att ställa motfrågor. Att motfrågor inte kan ställas till barnet 

av vårdnadshavarnas ombud eller av domstolen i LVU-målen är inget som 

utifrån doktrinen eller praxis, synes vara av intresse, eller en faktor som kan 

förringa värdet av barnets berättelse.  

                                                
372 Se avsnitt 4.2 Straffrättslig rättsfalsstudie och 5.3 Förvaltningsrättslig rättsfallsstudie. 
373 Se avsnitt 5.3.1.  
374 Se avsnitt 4.1.2 Barnförhör.  
375 Se avsnitt 4.2.2.  
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Den förvaltningsrättsliga domstolen har vidare, av vad som framkommit i 

rättsfallsstudien, inte fört något resonemang kring omständigheter i barnets 

miljö som möjligen influerat barnet att avge berättelsen, i form av antingen 

ledande frågor eller andra personer. Det synes råda en avsaknad av 

resonemang kring omständigheter i barnets omgivning som kan ha påverkat 

barnets berättelse, faktorer som kan förringa värdet av bevisfaktumet.   Att 

en övervärdering av barnets berättelse sker i förvaltningsrättslig prövning är 

inget som med säkerhet kan konstateras gälla generellt. Samma sak gäller 

för den straffrättsliga prövningen. En undervärdering av barnets berättelse 

kan inte konstateras vara orsaken till skillnaden i beslutsunderlag i 

processerna. Resonemanget, att det sker en övervärdering eller en 

undervärdering av barnets berätelse, grundas i en jämförelse av ett fåtal 

enskilda rättsfall vilket inte kan föranleda ett generellt konstaterande. 

Därtill, är utgångspunkten för bevisvärderingen av barnets utsaga fri, vilket 

medför att det saknas tydliga instruktioner, en måttstock, för hur mycket 

bevisvärde barnets berättelse kan tilldelas givet vissa faktorer. Således kan 

det inte konstateras att det sker en ”övervärdering” eller en 

”undervärdering” av barnets berättelse i respektive process när det saknas 

riktlinjer för hur mycket bevisvärde barnets berättelse ska tilldelas att 

förhålla sig till. 

6.1.1.2 Felaktig kategorisering?  
En alternativ förklaring till den stora avvikelsen i beslutsunderlag mellan 

processerna, är kategoriseringen av bevisning. Det synes finnas en 

benägenhet från förvaltningsrättens sida som kommit att avspeglas i 

rättsfallsstudien, att felaktigt kategorisera bevisningen. Ett återkommande 

mönster i rättsfallsstudien är att bevisningen som framförts av skolpersonal, 

socialen samt polis, vilka utgör andrahandsutsagor, felaktigt behandlats som 

oberoende bevisfaktum, istället för beroende andrahandsutsagor. Det är en 

möjlig orsak till varför vaga beslutsunderlag kan nå upp till beviskravet 

”sannolikt”.  Av vad som framkommit, i synnerhet av förvaltningsrätternas 

avgörande, anses det att barnet ”vidhållit vid sina uppgifter”, vilket förefallit 

som tillräckligt för ett omhändertagande. Med vidhållit har det utifrån 
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rättsfallsstudien förekommit att det just åsyftas att barnet berättat för 

skolpersonal, polis och socialen. Fallet ”Hanna”376 saknade konkreta 

omständigheter, alltjämt konstaterade förvaltningsrätten att barnens 

uppgifter om våld i hemmet har ”bekräftats i flera olika sammanhang”, 

vilket avsåg socialen, polis och skolpersonal. Vidare påpekades det i fallet 

”Anna”377 att föräldrarnas invändningar inte kunde rubba tilltron till ”Annas 

berättelse, ställföreträdaren, förskolan och socialtjänsten”. Det förefaller 

som att andrahandsutsagornas bevisvärde betraktades som likställda med 

barnets berättelse.378 I den straffrättsliga rättsfallsstudien är kategoriseringen 

något tydligare, såsom att i fallet ”Hunden Nello”379 anfördes det att 

flickans berättelse ”vann stöd av den övriga utredningen” som åsyftade 

andrahandsutsagor, vilket indikerar på en strukturerad bevisprövning. 

Sammanfattningsvis förefaller det som troligt, att en förväxling av bevisning 

möjligen sker i högre grad i den förvaltningsrättsliga bevisprövningen 

jämförelsevis med den straffrättsliga.  

6.1.2 Analyskrav  
En förhållningsregel inom den fria bevisvärderingen är analyskravet, som 

fordrar en prövning av varje enskilt bevisfaktum. Domstolarna ska inte 

grunda beslutet på totalintrycket av bevisningen. Det har betonats att barnets 

berättelse i respektive process präglas av processuella faktorer, vilket 

bottnar i att barnet inte hörs i domstol. Processernas separata syften är en 

viktig distinktion som medför åtskillnad i beviskrav och i 

bevisprövningsmodell. Skillnaderna i processerna är således framstående. 

Dock inte till den grad att den huvudsakliga bevisningen i målen, barnets 

berättelse, kan motivera skillnaden i de förutsättningar för hur berättelsen 

upptas i processerna. Den straffrättsliga lösningen för att separera barnet 

från domstolsmiljön, är videoinspelade utsagor som upptas under 

förundersökning och som sedermera spelas upp under rättegången. Den 

                                                
376 Se avsnitt 5.3.3.  
377 Se avsnitt 5.3.2.  
378 Se fallet ”Sofia”, där kammarrätten dock synes noggrannare med kategoriseringen, då 
det anfördes att berättelse byggde på tolkningar och uppfattningar av andra personer, vilket 
utgjorde en nackdel vid värderingen.  
379 Se avsnitt 4.2.2. 
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allmänna domstolens prövning av barnets berättelse sker således av barnets 

muntliga utsaga. Barnets berättelse i LVU-målen, dennes vilja, framförs 

genom socialen och barnets ställföreträdare, och vidare är domstolens 

prövning av barnets berättelse anhängig en andrahandsutsaga. Det grundas i 

att berättelsen upptas och tolkas innan förhandlingen, och sedermera 

återberättas under förhandlingen. Således är barnets berättelse i domstolen 

en reviderad och återberättad version av den ursprungliga, och utgör således 

en andrahandsutsaga. Därtill är det omöjligt för den förvaltningsrättsliga 

domstolen att nå kunskap om huruvida ledande frågor förekommit, och 

miljön för berättelsens upptagning. Detta är en stor skillnad till den 

straffrättsliga prövningen av barnets berättelse, eftersom bevisvärdet av 

berättelsen är sammankopplat med kvalitén på barnförhöret. Miljöfallen i 

LVU-mål och mål som rör våldtäkt mot barn är visserligen inte helt i 

kongruens processrättsligt, men en sådan åtskillnad i prövning av den 

huvudsakliga bevisningen synes inte kunna motiveras av processernas 

skilda syften, beviskrav eller bevisprövningsmodell.  

 

Jag ställer mig frågande till huruvida förvaltningsrättens prövning av barnets 

berättelse, är förenlig med analyskravet, eftersom syftet är att säkerställa 

kvalitet och rättssäkerhet genom att undvika en bedömning av totalintrycket. 

En bevisvärdering av en andrahandsutsaga som den huvudsakligen 

bevisningen i målet, med ett sådant långtgående ingripande för barnet och 

vårdnadshavarna som ett omhändertagande medför, torde inte kunna 

grundas i en återberättelse av barnets utsaga. Detta eftersom det föreligger 

en risk för att socialen och ställföreträdaren vid återberättandet baserar den 

på totalintrycket. Av den anledningen synes det som att den faktiska 

prövningen av barnets berättelse ligger hos ställföreträdaren och socialen, 

vilket rättsfallsstudien indikerar på. Domstolen synes ha överlåtit 

värderingen av barnets berättelse åt socialen och ställföreträdaren, och 

sedermera accepterat den bedömning som frambringas om barnets 

trovärdighet och tillförlitlighet, och i vissa fall applicerat det rakt av i 
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beslutet. Det får stöd av fallet ”Jonathan”380, där kammarrätten anförde 

”Jonathan har vidare bedömts som trovärdig av bland annat, personal vid 

skolan och av sin ställföreträdare” vilket låg till grund för ett 

omhändertagande. Därtill påpekades det i förvaltningsrätten i fallet ”Hanna” 

att domstolen hänvisade till att ”nämndens utredning pekat på att Hanna har 

på ett detaljerat, konkret och på ett självupplevt sätt berättat om 

förhållandena”. Det förefaller svårt att för domstolen, att genom en 

självständig prövning av en andrahandsutsaga, komma till slutsatsen att 

berättelsen är att anse som självupplevd eller detaljerad. I kammarrätten i 

fallet ”Hanna”, hänvisade domstolen till att ställföreträdaren bedömt flickan 

som stressad och rädd, vilket sedermera också utgjorde underlag för ett 

omhändertagande. Det förefaller som mest troligt att så länge domstolen tar 

del av barnets berättelse i form av en återberättelse, är domstolens prövning 

beroende i en viss utsträckning, som synes variera från olika fall, av 

socialen och ställföreträdarens inställning, vilket i sin tur bidrar till en 

avsaknad av en självständig prövning av bevisningen. 

 

6.2 Skillnader i prövningen av 
tillförlitlighet  

Tillförlitlighetskriterierna som etablerades i NJA 2010 s 671 ska tillämpas i 

mål som rör sexuella övergrepp mot barn, och fokus i bedömningen är 

utsagans tillförlitlighet. Genom rättsfallsstudien i den straffprocessuella 

delen förefaller tillämpningen av kriterierna, åtminstone somliga av dem, 

som en självklarhet vid en bedömning av en utsaga i den allmänna 

domstolen.  Visserligen har NJA 2017 s 316 II påtalat en viss försiktighet 

för användning av kriterierna vid prövning av utsagor av personer med 

bristande förmåga. Dock synes avgörandet inte förändra kriteriernas 

etablering, eller användning, utan ger uttryck åt att vidta försiktighet i 

somliga avseenden. Innan en redogörelse presenteras för vilka kriterier som 

är av relevans för skillnader i bevisvärderingen, ska en viktig distinktion 

klargöras som åtskiljer processerna. Varken den förvaltningsrättsliga 
                                                
380 Se avsnitt 5.3.5. 
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doktrinen eller praxis har tydligt hänvisat till kriterierna som tillämpas i den 

allmänna domstolen. I sammanhanget därtill råder det en avsaknad av en 

skarp gräns till tillförlitlighetskriterierna vilka anförs i NJA 2010 s 671.  

Emellertid finns det fog att utgå från att vägledning kan hämtas från den 

straffrättsliga doktrinen. I rättsfallet i HFD 5757-16 har en rad kriterier 

räknats upp, somliga överensstämmer med de i NJA 2010 s 671. Dock synes 

avgörandet från HFD inte ha betonat vikten av att kriterierna ska tillämpas 

med självklarhet vid en prövning av barnets berättelse jämfört med NJA 

2010 s 671. Min reflektion tar avstamp i att det framgår i det 

förvaltningsrättsliga avgörandet att i mål där det saknas stöd för barnets 

berättelse och dennes subjektiva upplevelse, ska domstolen pröva om 

utsagan kan anses tillförlitlig.381 Det förefaller som om domstolen påtalar att 

det finns ett steg innan det att utsagan ska prövas mot de 

tillförlitlighetskriterier som angivits, vilket är att utreda omständigheter som 

ger stöd för barnets berättelse. Det mynnar ut i frågan huruvida barnets 

berättelse över huvud taget prövas gentemot tillförlitlighetskriterierna om 

det kan konstateras inledningsvis i bevisvärderingen att det föreligger någon 

form av stödbevisning. Av den anledningen, synes barnets berättelse något 

mer central i den straffprocessuella bevisvärderingen, jämfört med den 

förvaltningsrättsliga, eftersom prövningen i domstolen inte är anhängig 

huruvida det föreligger omständigheter som stödjer barnets utsaga. Snarare 

synes kriteriet ”påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter” som räknats 

upp i NJA 2010 s 671 påvisa att omständigheter som ger stöd för barnets 

berättelse snarare är en del av tillförlitlighetsprövningen av barnets utsaga. 

Utgångspunkten för när barnets utsaga, eller berättelse, prövas gentemot 

tillförlitlighetskriterierna synes variera i respektive process.   

6.2.1 Kriterierna 

6.2.1.1 Det allmänna intryck och detaljkriteriet  
 
Det finns flera skillnader i vilka kriterier det är som räknats upp för 

bedömningen av utsagans tillförlitlighet i NJA 2010 s 671 och HFD 5757-

                                                
381 Se avsnitt 2.6 Utsageanalys eller avsnitt 5.3.1 Sofia. 
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16. En skillnad är de negativa kriterier, från NJA 2010 s 671, som att 

utsagan ska vara fri från felaktigheter, motsägelser och överdrifter. 

Tillförlitlighetskriterierna utifrån HFD 5757-16 stadgar enbart positiva 

kriterier. En annan viktig skillnad mellan avgörandena är att NJA 2010 s 

671 betonat att det förefaller svårt med en bedömning utifrån det ”allmänna 

intryck” som personen eller barnet ger. Emellertid ska det påpekas, att 

”levande” utgör ett kriterium från NJA 2010 s 671 vilket likväl kan tolkas 

som ett allmänt intryck. Slutligen kan det anföras att den straffprocessuella 

prövningen troligen inte är helt fri från subjektiva kriterier, men att det 

synes finnas en stark strävan efter att minska bevisvärdet av det ”allmänna 

intrycket”. Det kan exemplifieras med fallet ”Harry Potter-filmen”, där 

tingsrätten ansåg att utsagan inte varit tillräckligt levande och således var 

det inte ställt utom rimligt tvivel. Hovrätten beaktade inte kriteriet utan lade 

större fokus vid att berättelsen var tydlig och detaljerad och fällde den 

tilltalade. Ett sådant synsätt, en strävan efter att minska bevisvärdet av det 

allmänna intrycket, förekommer inte i det förvaltningsrättsliga avgörandet 

HFD 5757-16. Min reflektion tar avstamp i att det förekommer kriterier av 

subjektiv prägel i det förvaltningsrättsliga avgörandet. Dessa kriterier är ”på 

vilket sätt uppgifterna lämnats” och ”förståelse för innebörden och 

konsekvenser av att uppgifterna lämnas”, vilka torde öppna upp för en 

bevisvärdering som präglas av subjektiva värderingar mer än i den 

straffprocessuella värderingen.   

 
 
Vidare är kriteriet ”detaljrikt” vanligt förekommande i både den 

straffrättsliga såväl som den förvaltningsrättsliga faktiska 

rättstillämpningen, utifrån vad som framgått genom rättsfallsstudierna. 

Kriteriet kan hänföras både till NJA 2010 s 671 och HFD 5757-16, och 

vidare har det fått stöd i rättspsykologisk forskning att sanningsenliga 

utsagor generellt sett innehåller fler detaljer. Detaljkriteriet är 

återkommande såtillvida att det har behandlats någon gång i alla instanser i 

båda processerna. Kriteriet behandlades genomgående i alla rättsfall i den 

straffprocessuella rättsfallsstudien i någon instans. Utifrån den straffrättsliga 

rättsfallsstudien synes att det är det mest vanligt förekommande kriteriet, 
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och vidare att det tillmättes mer bäring i domskälen än i de 

förvaltningsrättsliga. Reflektionen grundas i att kriteriet inte tillämpas lika 

frekvent i de förvaltningsrättsliga rättsfallsfallen. I sammanhanget ska det 

påpekas att kriteriet vidhållit är det mest frekvent återkommande i 

förvaltningsrättsliga rättsfallsstudien.   Emellertid har kriteriet förekommit i 

fallen ”Sofia”, ”Anna” och ”Hanna”.  Det är därför av intresse att närmre 

undersöka vad som föranleder att kriteriet anses uppfyllt i respektive 

process. I fallet ”Sofia” ansåg HFD att berättelsen var detaljrik, 

sammanhängande och fyllig. Genom tidigare instanser hade det framgått att 

Sofia blivit uppmanad att hålla händerna ovanför huvudet i några sekunder, 

samt att hon blev slagen av sina syskon. Det var oklart hur ofta och när i 

tiden misshandeln skulle ha skett av syskonen, däremot ska hon ha 

demonstrerat hur det gått till. Sofia var nio år gammal för tiden, och 

berättelsen ansågs detaljrik. En parallell kan dras till målet ”Flickan med 

ADHD”382 där HD uttalade sig om att berättelsen var detaljfattig, trots att 

händelseförloppets centrala delar redogjorts för. Därtill anfördes det att det 

var klart att hon hade en bristande förmåga i att uttrycka sig själv, vilket 

kunde påverka hennes sätt att uttrycka sig.  

 

I ”Flickan som inte ville prata”383 vari både tingsrätten och hovrätten 

ogillade åtalet på grund av att flickans berättelse brast i detaljer avseende 

gärningsbeskrivningen, fastän omkringliggande detaljer av 

händelseförloppet varit korrekta. Dock var somliga av detaljerna överdrivna, 

såsom antalet tillfällen övergreppen skett. Åtalet grundades i hennes 

berättelse, som bestod i att den tilltalade slickat hennes underliv. Det kan 

jämföras med ”Anna”, där berättelsen saknade händelseförlopp och 

omständigheter däromkring, där HFD anförde att berättelse ansågs tydlig 

och detaljrik. Det förefaller som att det är mest troligt att detaljkriteriet är 

högre ställt i den straffprocessuella än i den förvaltningsrättsliga domstolen, 

med utgångspunkt i vad som framkommit i rättsfallsstudierna. Det synes 

fordras fler omständigheter i den allmänna domstolen för att kriteriet ska 

                                                
382 Se avsnitt 4.2.5.  
383 Se avsnitt 4.2.4.  
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anses uppfyllt jämfört med den förvaltningsrättsliga. Det ska dock påpekas 

att detaljkriteriet ger intrycket av att vara relativt i båda processerna vid ett 

beaktande av alla instansernas beslut. Det spretar mycket i den faktiska 

rättstillämpningen för vad som konstituerar att kriteriet anses uppfyllt. 

Således är det svårt att dra en generell och säker slutsats om vilken domstol 

som fordrar fler omständigheter för att kriteriet ska anses uppfyllt och 

rättsläget får därmed anses oklart.  

6.2.2 Trovärdighet och tillförlitlighet  
En korrekt tillförlitlighetsbedömning av barnets utsaga kräver i sin tur att 

domstolarna åtskiljer kriterierna trovärdighet och tillförlitlighet. Av avsnitt 

2.7 har det framkommit att det råder en begreppsförvirring i både doktrin 

och praxis avseende begreppen. Genom den förvaltningsrättsliga och 

straffrättsliga rättsfallsstudien bekräftas att begreppen används 

inkonsekvent. Utifrån den förvaltningsrättsliga rättsfallsstudien kan ett 

återkommande mönster uttolkas från hur besluten motiverats. Då barnet 

berättat för socialen, polisen och skolpersonal vid olika tillfällen dras 

sedermera slutsatsen att de vidhållit vid uppgifterna, och således är barnen 

att betrakta som trovärdiga. Detta färgar av sig på uppgifterna, som 

sedermera anses trovärdiga. Dock användes inte ordet tillförlitlighet 

genomgående i rättsfallsfallen, utan i somliga fall har tillförlitlighet som 

begrepp utelämnats, och det synes tillräckligt med att konstatera att barnet är 

trovärdigt. Detsamma synes gälla för den straffrättsliga rättsfallsstudien, där 

domstolarna, i likhet med i den förvaltningsrättsliga domstolen, använder 

begreppet tillförlitlighet i mindre utsträckning. I fallet ”Hanna”384 sades det 

att uppgifterna vidhållits och att Hanna berättat på ett självupplevt sätt, 

vilket föranledde att hon ansågs trovärdig, vilket i sin tur motiverade ett 

omhändertagande. I ”Gabriella”385 anfördes att hon vidhållit vid sina 

uppgifter, vilket var ett tecken på att de var självupplevda. Vidare anfördes 

att hennes trovärdighet var så hög att det ansågs klarlagt att misshandeln ägt 

rum. I fallet ”Jonathan” var uppgifterna tillförlitliga mot bakgrund av att han 

                                                
384 Se avsnitt 5.3.3.  
385 Se avsnitt 5.3.4.   
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vidhållit sin berättelse. Tendenser av att det sätts ett likhetstecken mellan 

begreppen trovärdighet och tillförlitlighet kan urskiljas i den 

förvaltningsrättsliga studien, emellertid synes det inte råda någon 

konsekvent tillämpning av begreppens innebörd, eller huruvida enbart 

trovärdighet eller tillförlitlighet ska prövas. Enligt den straffprocessuella 

rättsfallsstudien synes begreppen mer åtskilda, dock kan definitionen av 

begreppen och tillämpningen ifrågasättas. I ”Syskonen på hästgården”386 lät 

tingsrätten en trovärdighetsbedömning från en åtalspunkt överföras på en 

annan. Det sades att det tidigare konstaterats att målsägande gjort ett 

trovärdigt intryck, och att deras uppgifter därför skulle det ligga till grund 

för rättens bedömning för den andra punkten. Vilka skillnader som 

föreligger i tillämpningen av begreppen, kan inte konstateras med säkerhet, 

eftersom det inte råder en överensstämmelse i varken innebörd eller 

tillämpning i respektive process. Detta omöjliggör en egentlig jämförelse.  

6.2.3 Skillnader i tillämpning av 
barnpsykologiska utgångspunkter  

I respektive rättsfallsstudie förefaller det som att både den allmänna och den 

förvaltningsrättsliga domstolen saknar kunskap i grundläggande 

barnpsykologi. Vanligt förekommande i rättsfallen visade sig vara en 

kategorisering av barns beteenden. Ett visst beteende eller symtom ansåg 

kunna härledas till det misstänkta övergreppet eller misshandeln. Att 

stereotypiska uppfattningar präglar bevisvärderingen av barnets berättelse i 

respektive process kan härledas från processrätten som lämnat plats för de 

allmänna erfarenhetssatserna, som syntes utgöra bakgrundsfakta kontra 

bevisningen i målet. Genomgående i den straffrättsliga studien synes 

uppfattningen ”the emotional victim effect”, hur barn som offer borde bete 

sig, utgöra en erfarenhetssats. I LVU-målen kan det utläsas att vad som 

uppfattas vara en god uppfostran och vårdnad utgjorde en vanlig allmän 

erfarenhetssats kontra ett visst specifikt beteende hos barnet. Domstolarna 

synes dra ett likhetstecken mellan ett visst specifikt och brister i vården. 

Visserligen skiljer sig de allmänna erfarenhetssatserna åt, eftersom den 

                                                
386 Se avsnitt 4.2.1. 
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straffrättsliga rör barnets beteende, och den förvaltningsrättsliga rör 

vårdnadshavarnas beteende och huruvida det kan påverka barnet. Det 

förefaller svårt att dra en generell slutsats, i respektive process, om till 

vilken grad av påverkan de allmänna erfarenhetssatserna präglar besluten. 

Det som kan konstateras är att båda processerna tillämpar allmänna 

erfarenhetssatser som inte har stöd i barnpsykologiska utgångspunkter, 

eftersom inget specifikt beteende eller symtom kan härledas från sexuella 

övergrepp eller misshandel.   

 

Den straffrättsliga rättsfallsstudien visar emellanåt större tendenser på 

kunskap om suggestion och minne än den förvaltningsrättsliga domstolen, 

då det utreds huruvida barnet kan ha påverkats av omgivning. Dock finns 

det fog att påpeka att det lika mycket kan härledas från 

bevisprövningsmodellen, hypotesmetoden, vilket för den allmänna 

domstolen förutsätter en prövning av alternativa händelseförlopp. Denna 

mer etablerade bevisprövningsmodell i brottmål kan vara en förklaring till 

varför den allmänna domstolen synes hysa en större kunskap om barn. Båda 

domstolarna brister i att för mycket fokus läggs vid en 

trovärdighetsbedömning, med det åsyftas en bedömning av hur barnet beter 

sig och återberättar. Istället bör de, som forskningen föreslår, enbart 

fokusera på barnets uppgifter, tillförlitligheten. Beviskravet ”påtaglig risk” 

är som konstaterats i undersökningen, en rimlighetsavvägning. Den kan i sin 

tur öppna upp för en mer subjektiv prövning vilket kan utgöra en orsak till 

att det kan anses råda en större brist på barnpsykologisk kunskap i 

förvaltningsrättsliga beslut. Mest troligt är att det kan härledas till att 

förvaltningsdomstolen har en större frihet med vad som följer av en 

prognosbedömning, snarare än en större okunskap som tar mer plats i 

processen. Det går således inte att dra en säker slutsats, om vilket domstol 

som saknar eller innehar en större barnpsykologisk kunskap.   
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7 Avslutande kommentarer  
För att återkoppla till citatet inledningsvis så instämmer jag i att processerna 

är separata från varandra och att beviskravet tillsammans med processernas 

syften skiljer sig åt. Dock är jag kritisk till uttrycket att det inte går att dra 

parallella slutsatser. Jag vill betona att de yttre ramarna för respektive 

process i stor utsträckning är lika och de skillnader som synliggjorts genom 

en analys av den faktiska rättstillämpningen anser jag inte kunna motiveras 

av enbart skilda beviskrav och syften. Med lika ramar för respektive 

process, åsyftar jag den fria bevisvärderingen av barnets berättelse, det fria 

valet av bevisprövningsmodell, kategorisering av bevisningen, tillsammans 

med att båda processerna ger sken av, oavsett begreppsförvirringen som 

råder, att trovärdighet och tillförlitlighet ska utgöra två återkommande 

begrepp vid värderingen av en utsaga vid en tillförlitlighetsbedömning. 

Vidare ska domstolarna beakta barnperspektivet och göra en självständig 

analys av barnets egen upplevelse tillsammans med barnets behov. Därtill 

syntes det som att de allmänna erfarenhetssatser som i respektive process är 

felaktiga uppfattningar av barn vid ett beaktande av barnpsykologi, har 

bäring på domstolarnas beslut. Förutsättningarna för en jämförelse av 

respektive process utgörs av snarlika processrättsliga ramar, därtill samma 

omständighet i det enskilda fallet, att barnets berättelse ligger till grund för 

domstolens beslut i respektive process.  Min uppfattning är att det synes 

variera avsevärt vilka förutsättningar det råder för ett materiellt riktig beslut.  

 

De skillnader som präglar bevisvärderingen i förevarande avseende är 

följande. Att barnets berättelse upptas genom ett videoförhör, med 

instruktioner om förhörsmetod, är en väsentlig skillnad från LVU-målen, 

där berättelsen är anhängig en andrahandsutsaga från socialen och 

ställföreträdaren utan formella krav. Förutsättningarna för att beakta ett 

barnperspektiv och att uppnå en materiellt riktig dom i LVU-processen 

synes svår med en andrahandsutsaga till grund för beslutet. Därtill kan det 

ifrågasättas huruvida objektivitet och en självständig prövning av 
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bevisningen kan tillhandahållas av domstolen vid en sådan upptagning av 

barnets berättelse. Genom analysen påpekades möjligheten för både en 

övervärdering och en undervärdering av barnets berättelse. Som argument 

för en undervärdering betonades att möjligheten för motparten att ställa 

frågor är större i brottmål än i förvaltningsmål. Att intresset är högt för att 

upprätthålla rättssäkerhet och andra grundläggande principer i brottmål är 

förståeligt och inget jag ifrågasätter.  

 

Jag ställer mig kritisk till varför det inte finns ett intresse av att ställa 

motfrågor till barnet i LVU-mål eftersom konsekvensen av ett 

omhändertagande kan liknas vid ett frihetsberövande, vilket är ett stort 

ingripande i den privata sfären för både vårdnadshavare och barn. Jag menar 

inte att intresset av att ställa motfrågor är lika stort i LVU-mål som i 

brottmål, dock förefaller det inte som orimligt att något intresse av att ställa 

motfrågor borde beaktas och tillmätas vid värderingen.  

 

En ytterligare skillnad är intresset av att barnets berättelse synes mer central 

vid bevisvärderingen i den straffrättsliga rättsfallsstudien kontra den 

förvaltningsrättsliga, även fast berättelsen i respektive rättsfallsstudie utgjort 

den huvudsakliga bevisningen. Utgångspunkterna för när i bevisvärderingen 

en tillämpning av tillförlitlighetskriterierna skedde, syntes variera, trots att 

omständigheterna som låg till grund för beslutet i de enskilda fallen var 

desamma. Generellt synes det som att barnet som uppgiftslämnare både i 

praxis och i doktrin har diskuterats i större utsträckningen i den 

straffprocessuella än i den förvaltningsrättsliga. Visserligen är det en vuxen 

som ska dömas för ett brott där bevisningen tar avstamp i barnets berättelse, 

men sett ur barnets perspektiv borde dess egen livssituation tillmätas en stor 

betydelse. Jag avslutar härmed med att anföra att en mindre påtaglig 

diskrepans mellan processerna är önskvärd, för att i LVU-målen nå upp till 

lika förutsättningar i processen för materiell riktighet. Lika krav på 

berättelsens upptagande i förvaltningsmål och samma krav på barnförhörens 

utförande som i den straffprocessuella delen anser jag är motiverad.    
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