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Summary 

Cases of sexual abuse are in some aspects conducted differently in the judicial system when 

the plaintiff is a child, compared to the same type of crimes against an adult. Some procedural 

principles are put aside in favor of the mental health of the child and other factors affect the 

manner in which the evidence is treated. Furthermore, as the court consists of people, the 

subjective brain will always have some influence over the way the court values the evidence – 

no matter how objective the court attempts to be. Concurrently, the evidentiary requirement is 

the same regardless of who the victim of the offence is, and the evidence often primarily 

consists of the testimony of the plaintiff against the defendants. The outset of this paper is the 

evaluation of evidence in cases of this sort and is focused on the question of what is required 

for a child to achieve a reliable testimony, and what role supporting evidence plays in relation 

to this.  

 

Through legal dogmatic method, the thesis examines the requirement of reliability in the 

statement of the appellant in cases of sexual abuse and what factors affects the possibilities 

for children to achieve this prerequisite against an adult defendant. The investigative part 

emphasises the psychological aspects of the courts evaluative process, the consequences of 

the way the evidence is being presented before the court and the increasingly important role 

of the supporting evidence.  

 

The result shows that it is more difficult for a child than for an adult to reach the required 

level of reliability in their statement. This does not depend on the child being less reliable as a 

witness, but on factors surrounding the statement that brings the court to evaluate the child’s 

statement with more caution. As a consequence of the carefulness, the court is more likely to 

find inadequacies in the child’s statement, hence the need for supporting evidence is more 

vital. What type of supporting evidence is needed appears to matter less, the important thing 

is the existence or absence of such evidence.  
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Sammanfattning 

Sexualbrottsmål där barn är målsägande hanteras i viss mån annorlunda än sexualbrottsmål 

där målsägande är vuxen. Bland annat görs avsteg från vissa processuella principer till förmån 

för barnets hälsa men även andra faktorer inverkar på hur domstolen hanterar den bevisning 

som presenteras. Eftersom rätten består av människor har också subjektiva uppfattningar alltid 

inflytande på bevisvärderingen, hur objektiv domstolen än försöker hålla sig. Samtidigt som 

sexualbrott mot barn, enligt ovan, hanteras annorlunda, ställs samma beviskrav upp oavsett 

vem som är målsägande. Bevisningen består ofta av målsägandens utsaga vilken ställs mot 

den tilltalades. Uppsatsen har sin utgångspunkt i bevisvärderingen av barnets utsaga och är 

särskilt inriktad på frågan om vad som krävs för att uppnå kravet på en tillförlitlig utsaga samt 

vilken betydelse stödbevisningen har i dessa mål. 

 

Med hjälp av rättsdogmatisk metod undersöks kravet på tillförlitlighet i målsägandeutsagor i 

sexualbrottsmål och vilka faktorer som påverkar ett barns möjligheter att uppnå detta krav 

gentemot en vuxen tilltalad. Den utredande delen lyfter fram de rättspsykologiska aspekterna 

av domstolens bevisvärderande verksamhet, presentationsformens betydelse för hur barnets 

utsaga bedöms samt stödbevisningens alltmer avgörande betydelse.  

 

I analysen konstateras att barnet redan initialt hamnar i ett underläge, jämfört med den vuxna. 

Detta beror inte på att barnet är mindre tillförlitlig som vittne, utan snarare på faktorer 

omkring vittnesmålet som gör att domstolen värderar barnets utsaga med större försiktighet. 

Försiktigheten leder till att domstolen ofta finner barnets utsaga mer bristfällig och därför blir 

behovet av stödbevisning ännu viktigare. Vilken typ av stödbevisning som krävs tycks spela 

mindre roll, det väsentliga är förekomsten eller frånvaron av sådan bevisning. 
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Förkortningar 

HD  Högsta domstolen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

RB  Rättegångsbalken 

SvJT  Svensk juristtidning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett av de tydligaste särdragen i sexualbrottsmål jämfört med andra brottmål är den ständigt 

återkommande avsaknaden av bevisning. Ofta står målsägande enbart med sin egen berättelse 

av ett övergrepp, som sedan ställs mot den tilltalades egen framställning. Då barn är särskilt 

försvarslösa offer blir situationen känslig när de vittnar om sexuella övergrepp.  

 

Den 20 mars 2021 sände P1 första delen i dokumentären ”Manipulatören”. Dokumentären 

belyser ett fall där en medelålders man under åtskilliga år förgripit sig på unga flickor, trots 

att hans då nioåriga styvdotter redan innan övergreppen på de andra barnen vittnat om att han 

upprepade gånger utnyttjat henne sexuellt. Åtalet med styvdottern som målsägande lades ned 

efter det att flickans berättelse inte ansågs tillförlitlig. Efter att mannen fällts för de senare 

övergreppen har flickans berättelse bedömts annorlunda och idag står det klart att hennes 

vittnesmål stämmer. Hade hennes berättelse bedömts annorlunda hade mannens 

decennielånga brottslighet kanske kunnat hindras.1  

 

Fallet sträcker sig 20 år tillbaka i tiden men väcker likväl tankar kring hur det kunde ske, om 

mörkertalet för liknande fall historiskt och om samma sak kan hända idag. 

 

1.2 Metod och material 

Metoden för uppsatsen är rättsdogmatisk, vilket innebär informationssökande i lagregler, 

avgöranden, doktrin och annat material som kan ge ledning i hur relevanta regler tolkas och 

tillämpas.2 Den juridiska litteraturen har använts dels för att ge en bakgrund till 

bevisvärderingsområdet och barn i brottmål i stort, och dels för att kunna gå in mer specifikt 

på vissa närmare problemställningar. En central utgångspunkt har varit antologin Barn i 

brottmål av Malou Andersson och Anna Kaldal, utgiven år 2020, vilken givit gott underlag 

för de problem som kan uppstå i rättsliga processer där barn är delaktiga.3 Vidare har bland 

annat artiklar från juridiska tidskrifter använts för att ge nyanser i ämnet. Det förekommer 

också ett tvärvetenskapligt inslag med en rättspsykologisk aspekt i utredningen. Här utgör 

litteratur och publikationer grundade i forskning på området det huvudsakliga materialet. 

 
1 Sverigesradio.se, P1 Dokumentär: Manipulatören (2021). 
2 Nääv & Zamboni (2018) s. 21–23. 
3 Andersson & Kaldal (2020).  
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1.3 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att utreda hur skillnaderna mellan barns och vuxnas vittnesmål påverkar 

barnets förutsättningar att uppnå kravet på en tillförlitlig utsaga samt vad som ytterligare 

krävs i form av stödbevisning för att barnets utsaga ska kunna läggas till grund för en fällande 

dom. Sexualbrott har länge varit ett mycket omdiskuterat ämne, bland annat då det är en 

brottstyp som för rättsväsendet är särskilt svår att utreda samt att brotten ofta väcker starka 

känslor hos allmänheten.  

 

Två viktiga aspekter i diskussionen rör vad som krävs för att uppfylla beviskravet samt hur 

domstolen ska hantera frågan kring behovet av stödbevisning.4 År 2009 avgjorde HD två 

våldtäktsmål i en gemensam dom. Båda fallen slutade med fällande domar i underrätterna, 

men i högsta instans gjorde HD en annan bedömning som resulterade i att åtalen ogillades.5 

Prejudikatet från 2009 års fall har visat sig få stort genomslag i senare fall av samma karaktär. 

Målen handlar om ren bevisvärdering, men referaten är kortfattade och HD lämnar sparsamt 

med information i domskälen kring hur bevisvärderingen gått till.6 Något som tar stort fokus i 

domarna är att målsäganden, som enligt domstolen visserligen har hög trovärdighet, 

presenterar en utsaga som brister i tillförlitligheten. Här konstateras att en alltigenom 

tillförlitlig målsägandeutsaga kan räcka som bevisning mot en nekande tilltalad. I prejudikatet 

görs ingen åtskillnad mellan olika typer av målsägande, vilket ger för handen att detta också 

ska gälla i mål där målsägande är ett barn.  

 

Det finns emellertid omständigheter som skiljer barns utsagor från vuxnas. En skillnad är att 

barnets utsaga inte presenteras inför rätten på samma sätt som en vuxens. Vidare påverkar 

allmänna uppfattningar om barns förmåga att minnas och återge övergrepp domstolens 

bevisvärdering kring nivån av tillförlitlighet, varför uppsatsen innehåller en del som behandlar 

den rättspsykologiska aspekten av frågan.7 

  

 
4 Kaldal & Lainpelto, JT 2009 s. 95. 
5 Se NJA 2009 s. 447 I & II, s. 458 och s. 463. 
6 Kaldal & Lainpelto, JT 2009 s. 95. 
7 Schelin (2007) s. 120. 
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1.4 Frågeställning  

Vilka omständigheter påverkar förutsättningarna för barn, som målsägande i sexualbrottsmål, 

att uppnå en tillförlitlig utsaga? Vilken ytterligare stödbevisning krävs för att barnets utsaga 

ska kunna läggas till grund för fällande dom? 

 

1.5 Avgränsningar 

Inledningsvis ska nämnas att utredningen inte ger en heltäckande bild av domstolars 

bevisvärdering i sexualbrott utan är begränsad till att översiktligt studera bevisvärderingen av 

muntliga utsagor där barn är målsägande samt särskilt i relation till den presentationsform 

som i regel gäller för barns vittnesmål, alltså videoupptagning.  

 

Vidare gör arbetet inte anspråk på att vara en heltäckande redogörelse för barns psykologiska 

utveckling, utan begränsar sig till det som är väsentligt just för förmågan att vittna om 

sexuella övergrepp. Redogörelsen i den rättspsykologiska delen syftar också till att lyfta fram 

de delar av rättspsykologin som är viktiga inom ramen för studiet av bevisvärderingen av 

utsagor i sexualbrottsmål. Vittnespsykologin, som vi här går in på, har beröringspunkter i 

flera områden, exempelvis minnes-, emotions-, social-, och utvecklingspsykologi.8 Att gå in 

grundligt på alla dessa områden är omöjligt av utrymmesskäl, då området är väldigt stort och 

forskningsläget tämligen omfattande. 

 

1.6 Forskningsläge 

Om forskningsläget kring bevisvärdering av vuxnas och barns utsagor kan i korthet sägas att 

det varit ett ämne för efterforskning sedan ungefär år 1960. Många studier kring människors 

förmåga att avgöra sanningshalten i vittnesberättelser har genomförts och sammanställts i 

forskningsöversikter. Dessa har visat på att trovärdighetsbedömningar är väldigt komplexa 

och att människan generellt sett är dålig på att skilja sanning från lögn, såväl vid vuxnas som 

barns framställningar. Utsikten för en korrekt bedömning är ungefär 50–50.9 Utvecklingen på 

området går snabbt och det sker kontinuerligt framsteg och fördjupande analys av tidigare 

kunskap.10 

 

 
8 Granhag (2001) s. 30.  
9 SOU 2017:7, Bilaga 7, s. 208–209.  
10 Schelin (2007) s. 176. 
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I sin bok Bevisvärdering av utsagor i brottmål analyserar Lena Schelin11 HD:s 

trovärdighetskriterier som har utarbetats i praxis i relation till rättspsykologin. Schelin 

uttrycker att det som bör stå i fokus för framtida forskning på området är de psykologiska 

aspekterna i den dömande verksamheten. Denna syn får stöd av Helena Sutorius12, som 

menade att fler riktiga domar i sexualbrott förutsätter att domstolen ökar medvetenheten om 

de psykologiska faktorer som inverkar på människans minne och förmåga att återge händelser 

samt att klyftan mellan jurister och psykologer har blivit alltför stor.13  

 

Kravet på stödbevisning är särskilt närvarande i sexualbrottsmål där ord står mot ord. År 2013 

genomfördes en studie som visade att kravet på stödbevisning i sexualbrottsmål har ökat från 

1980-talet och framåt.14  

 

1.8 Disposition 

För att på ett smidigt sätt leda läsaren genom ämnet inleds arbetet med en redogörelse för en 

del aspekter som domstolarna alltid har att ta hänsyn till vid upptagande och värdering av 

bevisning i brottmål. Därefter följer en bakgrund till det sedvanliga sättet att behandla och 

värdera vittnesutsagor och en rättspsykologisk del om att minnas och återge övergrepp och 

hur detta förhåller sig till domstolarnas hantering av vittnesmål om sexuella övergrepp mot 

barn. Vidare följer en del som behandlar presentationsformens betydelse för bevisvärderingen 

och, kopplat till det, behovet av ytterligare stödbevisning för barn jämfört med vuxna. 

Avslutningsvis presenteras i analysen de slutsatser som den utredande fasen frambringar och 

diskussionen lyfter fram de allmänna reflektioner som uppkommit under arbetets gång.  

 
11 Lena Schelin är juris doktor i processrätt. 
12 Helena Sutorius var jurist och forskare inom processrätt i sexualbrott.  
13 Sutorius (2014) s. 324 f. 
14 BRÅ, 2016:19, s. 25 f. 
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2. Bevisvärdering i sexualbrottsmål 

I alla brottmål förekommer två risker. Dels risken att en oskyldig person döms, dels risken att 

en skyldig person blir frikänd. Särskilt stora är riskerna i mål där bevisningen är knapphändig. 

Sexualbrottsmål är en måltyp där bristande bevisning snarare är regel än undantag och i 

många mål frias den tilltalade med anledning av att målsägandens bevisning inte räcker för 

fällande dom.15 Att risken för att en skyldig person döms väger tyngre än risken att en skyldig 

person går fri grundar sig i rättssystemets starkt förankrade oskyldighetspresumtion – att varje 

person ska ses som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad.16 En konsekvens härav är att 

åklagaren har bevisbördan avseende samtliga relevanta omständigheter i brottmål.17 Man har 

här sett till den rättsosäkerhet som hade uppstått om bevisbördan varit ålagd den tilltalade, 

som då skulle ställas till svars för att denne inte lyckats uppvisa tillräcklig bevisning för sin 

oskuld.18 För att minimera risken att en oskyldig döms har domstolen att förhålla sig till ett 

antal grundläggande processuella principer som behandlas nedan. Vidare formar forskning 

och praxis kontinuerligt strategier för domstolarna att hantera bryderier i bevishanteringen. 

 

2.1 Relevanta processuella principer 

I Sverige har domstolarna sedan 1948 tillämpat principen om fri bevisprövning. Denna är 

lagfäst i 35 kap 1 § första stycket rättegångsbalken (RB) och inkluderar principen om fri 

bevisföring och principen om fri bevisvärdering. Sammantaget är innebörden att det i stort 

sett inte finns någon begränsning avseende de bevismedel som får åberopas, samt att det inte 

finns några legala regler för hur domaren ska värdera bevisningen. Detta kan jämföras med 

det system som dominerade tidigare; den legala bevisteorin, vilken innebar ett förbud mot 

vissa bevismedel samt en lagreglering för hur domstolen skulle värdera de bevis som tilläts.19 

 

Trots den fria bevisföringens princip står domstolen inte helt fri i bevisvärderingen. I 

lagförarbetena till 35 kap 1 § RB ges uttryck för vissa riktlinjer som begränsar domaren. 

Bland annat får bevisvärderingen inte baseras på godtycke, intuition eller subjektiva 

uppfattningar. Den får inte heller baseras på ett totalintryck av materialet och om domaren 

 
15 Wiklund & Sjöström (2005) s. 148. 
16 Artikel 6 EKMR.  
17 Det finns en del undantag till åklagarens bevisbörda, men de är inte relevanta i detta fall.  
18 Ekelöf (1992) s. 113 f.  
19 Ekelöf (1992) s. 20. 
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saknar tillräcklig kunskap bör sakkunnig anlitas. Dessutom ska värderingen utföras objektivt 

vilket innebär att domstolens domskäl ska kunna godtas av andra förståndiga personer.20 

 

Sedan den fria bevisprövningen trädde i kraft utökades alltså domstolarnas möjlighet att 

förordna om sakkunnig. Enligt 40 kapitlet 1 § RB får rätten inhämta yttrande från sakkunnig 

om rätten finner det nödvändigt. En diskussion som pågått under lång tid är 

sakkunnigförordnande i sexualbrottsmål. Diskussionen har kretsat kring frågan om en 

sakkunnigutredning i sådana mål är en förutsättning för att utredningen ska anses fullständig. 

HD:s praxis på området talar för att det inte föreligger någon sådan skyldighet för att uppfylla 

kravet på fullständighet, men att en förutsättning för fullständighet utan en 

sakkunnigutredning är att rätten har tillräcklig kunskap för att själv göra en korrekt 

bevisprövning.21  

 

Ett bekymmer med detta i förhållande till bevisvärderingen av vittnesutsagor är den 

diskrepans som riskerar att finnas i domstolens självupplevda förmåga och den faktiska 

kompetensen. I en studie har påvisats att de uppfattningar som domare har bara delvis 

överensstämmer med den vittnespsykologiska forskningen. Å andra sidan hade domarna i 

studien insikt om att de inte var uppdaterade på forskningsområdet, vilket ger ett delat 

resultat. Domarna upplever sig alltså kompetenta nog att avgöra en utsagas tillförlitlighet 

baserat på sin egen yrkeserfarenhet, utan att nödvändigtvis vara uppdaterade på vad 

expertisen säger. Ställer man detta i relation till forskningen som visar att människans 

förmåga att värdera sanningshalten i utsagor är låg, blir domarnas förhållningssätt 

bekymmersamt. 22 

 

En annan princip som är betydande för bevisningen i brottmål är omedelbarhetsprincipen, för 

brottmål stadfäst i 30 kap 2 § RB. Av denna följer att avgörandet i huvudförhandlingsmål 

endast får grundas på material som presenteras vid huvudförhandlingen. Ur domstolens 

perspektiv innebär det alltså att avseende inte får fästas vid sådant som enbart förekommit 

under förundersökningen eller övrig beredning. Principen syftar till att koncentrera 

bevismaterialet till huvudförhandlingen och på så vis skapa förutsättning för en koncentrerad 

bevisvärdering. Dessutom medför principen att parterna själva enkelt kan bedöma de 

 
20 SOU 1938:44 s. 377 f. och Schelin (2007) s. 22 f.  
21 Schelin (2007) s. 74.  
22 Granhag (2001) s. 143.  
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omständigheter som är relevanta för målet.23 Som konsekvens av omedelbarhetsprincipens 

krav på att rätten ska avgöra målet på det som bevittnats och hörts under huvudförhandlingen 

följer muntlighetsprincipen, 46 kapitlet 5 § RB. Denna stipulerar att huvudförhandlingen som 

huvudregel ska vara muntlig i sin helhet, och därmed att vittnen och parter ska höras 

muntligen.24 

 

2.2 Värdering av vittnesutsagor i allmänhet 

Den bevisning som åklagaren frambringar till styrkande av att den tilltalade begått den eller 

de gärningar som gärningsbeskrivningen anvisar kallas huvudbevisning. Huvudbevisningen 

kan komma i olika former, exempelvis som skriftlig bevisning, rättsmedicinska 

undersökningar eller teknisk bevisning men består nästan alltid till någon del av muntliga 

utsagor. I sexualbrottsmål utgör de muntliga utsagorna ofta den mest avgörande bevisningen. 

Mål som baseras uteslutande på partsutsagorna är emellertid relativt ovanliga. Utsagorna får 

vägas mot andra objektiva omständigheter som kan konstateras kring händelseförloppet i 

fråga. En skillnad då målsägande i sexualbrottsmål är ett barn, jämfört med en vuxen, är att 

det som ska bevisas inte är huruvida samtycke förelåg eller inte, eftersom sexuella handlingar 

med barn i sig är olagligt. Det som behöver visas är att sexuella handlingar förekommit och 

vad de utgjorts av. Oavsett om frågan rör förekomsten eller frånvaron av samtycke, eller de 

sexuella handlingarna i sig, är det en svår uppgift för domstolen att bedöma vems berättelse 

som stämmer överens med det som är ”objektivt sant”. Här är vittnespsykologin ett 

rättspsykologiskt verktyg som hjälper till att göra bedömningar av centrala utsagors 

tillförlitlighet. Grundläggande som utgångspunkt i vittnespsykologin i svenska domstolar är 

fokus på tillförlitligheten i utsagor från vittnen, misstänkta eller målsägande och inte deras 

generella trovärdighet.25   

 

För att det ska vara möjligt att döma i mål där vittnesutsagor är den bärande eller enda 

bevisningen krävs någon form av metod för bevisvärderingen. Under cirka ett halvsekel har 

utsagepsykologiska utredningar använts som ett hjälpmedel i svenska domstolar.26 Arne 

Trankell, pionjär inom vittnespsykologin och verksam vid psykologiska institutionen vid 

Göteborgs högskola, utvecklade redan under mitten av 1900-talet en metod för att möjliggöra 

 
23 Ekelöf (1992) s. 22. 
24 Ekelöf (1992) s. 23 
25 Wiklund & Sjöström (2005) s. 148. 
26 Wiklund & Sjöström (2005) s. 11. 
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studiet av utsagor. Produkten av arbetet är den så kallade utsagepsykologiska 

realitetsanalysen.27 I korthet går denna ut på att en utredare sammanställer de uppgifter som 

är relevanta för fallet i fråga och utefter detta formulerar tänkbara hypoteser vad gäller 

utsagans uppkomsthistoria. Huvudhypotesen är vanligen åklagarens formulerade 

gärningsbeskrivning. I sexualbrottsmål mot barn grundas gärningsbeskrivningen på att det 

barnet berättat är dennes självupplevda händelser. Ett antal alternativa hypoteser formuleras 

sedan som motbild till huvudhypotesen, exempelvis att barnet oavsiktligt blandat ihop fantasi 

och verklighet eller att hen medvetet ljugit om ett påstått övergrepp. Vidare görs en prövning 

av både huvudhypotesen och de alternativa hypoteserna. Enligt tekniken måste två så kallade 

formalkriterier vara uppfyllda för att utredaren med säkerhet ska kunna uttala sig om 

tillförlitligheten i utsagan. Det första formalkriteriet är att utredaren ska ha nått en tolkning 

som förklarar all befintlig information på ett rimligt sätt. Enligt det andra kriteriet ska 

utredaren kunna fastställa att tolkningen av materialet är den enda som förklarar all befintlig 

information.28  

 

Den teoretiska utgångspunkten bakom analysmetoden är att utsagor baserade på det 

självupplevda kvalitativt skiljer sig från fabricerade utsagor. Analysens verktyg består av 

realitetskriterier29, vilka – då de uppfylls - innebär att utsagan återger en reell iakttagelse. Vid 

konstruktionen av sådana kriterier, menade Trankell själv, är det viktigt att utgå från den 

kunskap som finns om hur vi människor fungerar. Standardvarianten av Trankells teknik 

består av ett antal realitetskriterier. Bland dessa återfinns bland annat ”grad av detaljrikedom”, 

”udda detaljer” samt ”citerande av konversation”.30 Metoden är ett sätt att försöka 

konkretisera hanteringen av vittnens berättelser.  

 

Det är dock inte alla som håller med om Trankells kriteriebaserade indelning av mänskligt 

beteende. Många forskare inom vittnespsykologin har ställt sig tveksamma till teknikens 

vetenskapliga förankring och studier som gjorts har visat att vissa kriterier fungerar bra för att 

skilja mellan självupplevda och påhittade utsagor, medan andra uppvisar en direkt svag 

särskiljningsförmåga.31 Det kan dock konstateras att HD i majoriteten av sina prejudicerande 

 
27 Wiklund & Sjöström (2005) s. 75. 
28 Granhag (2001) s. 25.  
29 Se Wiklund & Sjöström (2005) s. 76–98 för en mer omfattande redogörelse av kriterierna.  
30 Granhag (2001) s. 26. 
31 Granhag (2001) s. 27. 
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uttalanden för bevisvärdering av utsagor i sexualbrottsmål ligger väldigt nära 

tillvägagångssättet vid utsageanalysen, vilket pekar på att Trankells metod fortfarande har 

inverkan på domstolarnas bevisvärdering.32 Således är denna typ av beståndsdelar av 

betydelse för domstolens bedömningen av om en utsaga är alltigenom trovärdig och 

tillförlitlig. Hur en sådan kriterieprövning faktiskt stämmer överens med vad forskningen 

säger om det mänskliga minnet och om hur vi återberättar upplevda händelser är något som 

utreds i nästa kapitel.  

3. Rättspsykologi 

3.1 Att minnas och återge övergrepp 

Centralt för uppsatsen är forskningen kring påverkansfaktorer som inverkar på en utsagas 

tillförlitlighets- och fullständighetsgrad. Faktorerna dyker upp vid olika tidpunkt i 

minnesprocessen, vilken förenklat består av tre faser: inkodning, lagring och återerinring. 

Inkodningen avser den specifika situation då någon upplever något, exempelvis blir utsatt för 

ett övergrepp. Något som påverkar inkodningsfasen är hur emotionellt laddad situationen är. 

Vidare innebär lagringsfasen den period som löper mellan att händelsen upplevs och då 

personen avger vittnesmål om den. Påverkansfaktorer i denna fas är om personen talat med 

någon annan om händelsen samt om lång tid förflutit sedan händelsen, vilket kan leda till 

glömska. Återerinringsfasen är den situation då vittnet berättar om den upplevda händelsen i 

förhör. Här är till exempel ledande frågor, språkliga missförstånd och förhörsledarens 

förväntningar mycket viktiga påverkansfaktorer.33 Något som är typiskt för det mänskliga 

minnet och som är viktigt att ha i åtanke är att minnet är av rekonstruktiv natur. Det innebär 

att våra minnesbilder inte är statiska över tid och vid varje nytt återerinringstillfälle kan viss 

ursprunglig information ha tappats, vissa specifika detaljer ändrats och ny information 

tillkommit.34 

 

Minnen av sexuella övergrepp är oftast mycket traumatiska och präglade av en starkt negativ 

känslomässig laddning. Det tycks finnas två huvudsakliga synsätt gällande förmågan att 

minnas sådana traumatiska händelseförlopp. Den ena uppfattningen anser att en hög 

känslomässig laddning normalt resulterar i en klar och tydlig minnesbild. Detta innebär också 

att minnet av händelsen lever kvar mycket längre i minnet än andra, vardagliga händelser. 

 
32 Jämför bl.a. NJA 1992 s. 446; NJA 2005 s. 712; NJA 2010 s. 671.  
33 Wiklund & Sjöström (2005) s. 135–137; Granhag (2001) s. 32. 
34 Granhag (2001) s. 31 ff. 
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Den andra uppfattningen är att en kraftig känslomässig laddning ofta påverkar minnet 

negativt, vilket stöds av forskning som visar att ju allvarligare brottet är desto mindre 

fullständig blir i regel offrets rapporterade utsaga. Dessutom tenderar personer som blivit 

utsatta för grov misshandel eller våldtäkt att lämna mindre fullständiga vittnesmål än de som 

utsatts för exempelvis rån. Således är det viktigt att vara medveten om att en starkt 

emotionellt laddad upplevelse inte sällan kan resultera i en kortfattad utsaga, och att detta inte 

talar för utsagans sanningsenlighet.35 

 

Detaljfattiga vittnesmål kan också ha andra orsaker, exempelvis att det är för svårt för offret 

att berätta om händelsen vilket gör att hjärnan tränger undan detaljer av övergreppet. 36 Trots 

det är graden av detaljrikedom och fullständighet något som domstolarna väger in vid 

bedömningen av om utsagan är alltigenom tillförlitlig.37 

 

3.1 Barns vittnesmål om sexuella övergrepp 

I början av 1900-talet genomfördes forskning om barns tillförlitlighet som vittnen och 

respondenter i forskningssammanhang. Då konstaterades att barn är ytterst otillförlitliga på 

grund av deras mottaglighet för känslor, stämningar och grupptryck. Under lång tid var denna 

uppfattning ledande och det var först på 1970- och 80-talen som den började ifrågasättas i 

samband med att man uppmärksammade att sexuella övergrepp på barn var mycket mer 

utbrett än man tidigare trott. Här slog pendeln istället helt om och en motsatt uppfattning 

växte fram: att barn alltid talar sanning när de vittnar om sexuella övergrepp. Uppfattningen 

stöddes emellertid inte på någon vetenskaplig grund, vilket gjorde att en omfattande forskning 

påbörjades som konsekvens av den polariserade föreställningen om värdet av barns 

vittnesmål. En av de ledande forskarna på området är amerikanska professorn och psykologen 

Stephen Ceci som bidragit till forskningen genom många, väl genomförda, empiriska studier. 

Resultatet av studierna visade att barn kan minnas och rapportera sanningsenligt men att deras 

förmåga är beroende av hur frågorna ställs till dem.38 

 

 
35 Granhag (2001) s. 38-40. 
36 Granhag (2001) s. 40. 
37 Jämför exempelvis NJA 1993 s. 616, NJA 2005 s. 712 och NJA 2009 s. 447 I & II 

38 Wiklund & Sjöström (2005) s. 197. 
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Cecis forskningsresultat har haft stort genomslag för dagens uppfattning om barns förmåga att 

berätta om sexuella övergrepp. Vidare har senare forskning visat att barn tenderar att utesluta 

detaljer om de sexuella handlingarna och även förminska övergreppen. I vetenskapliga 

fallstudier har barns vittnesmål kunnat stämmas av med gärningsmännens dokumentation från 

övergreppen (exempelvis filmer, bilder eller anteckningar) och det har konstaterats att de 

flesta barns berättelser inte innehåller närmare detaljer samt är fragmenterade. Slutsatsen som 

dragits är att det snarare beror på att barnet känner en stark ovilja att berätta än en oförmåga 

att minnas.39 Studierna har visat att trots att vittnesmålen brustit i fullständighet, har de visat 

sig ha en hög grad av sanning.40  

 

Sammantaget ställer forskningsresultaten höga krav på den som intervjuar ett barn om ett 

övergrepp, och intervjuledaren måste vara medveten om samtliga felkällor som riskerar att 

påverka barnets återberättande.41 Ett första exempel är att intervjuledaren kan inneha 

stereotypa uppfattningar om hur barnet ska vara eller om övergreppets förlopp och därför 

ställer ledande frågor. I en stressande situation som en intervju eller ett förhör innebär vill 

barnet ofta vara den vuxne till lags, vilket kan leda till att hen helt enkelt instämmer med de 

ledande frågorna om hen upplever att den vuxne förväntar sig det. Vidare finns en bild av att 

barn har svårt att hålla isär fantasi och verklighet, något som är mer eller mindre felaktigt. Det 

beror mycket på barnets ålder och mognadsgrad, men just relaterat till vittnesmål om 

övergrepp, har studier visat att barn överlag är duktiga på att skilja verklighet från fantasi då 

deras egna kroppar varit inblandade.42  

 

Det finns dock omständigheter som gör det svårare för barn att skilja mellan det som hänt och 

det som inte hänt även när det handlar om den egna kroppen. En sådan omständighet är om 

intervjufrågorna ställs på ett sätt som är förvirrade för barnet, exempelvis i en formulering 

såsom ”om X tog på dig, hur hade det känts?”. Barn som utsätts för sådana typer av frågor får 

till slut svårt att skilja på vad som verkligen skett och vad de, av den auktoritativa 

intervjuledaren, uppmuntras att föreställa sig.43  Ytterligare en stor påverkansfaktor är en så 

kallad script-baserad problematik. Den innebär att när något sker regelbundet, exempelvis att 

 
39 Leander, Christanson & Granhag (2007). 
40 Azad & Christianson (2012). 
41 Granhag (2001) s. 120.  
42 Ceci & Bruck (1995) s. 215 f.  
43 Granhag (2001) s. 123.  
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man promenerar samma väg till jobbet varje dag, lagrar hjärnan minnet av promenaderna i 

script-baserad form. Resultatet av det blir att det är svårt att återge detaljerna från just en 

särskild av alla dessa promenader, utan minnena samlas ihop till ett minne av hur 

standardpromenaden är. Samma fenomen kan uppstå för ett barn som blir utsatt för upprepade 

sexuella övergrepp. Om övergreppen exempelvis begås av samma förövare, inkluderar samma 

typer av handlingar och är förknippade med samma känslor hos barnet är risken stor att 

minnet av övergreppen lagras i script-baserad form. Eftersom en fällande dom kräver att 

offret kan motivera vad som har hänt vid ett särskilt tillfälle kan det bli problematiskt när 

barnet uppmanas att beskriva vad som hänt en individuell gång. Dessutom är minnena från 

övergreppen överlag relativt detaljfattiga. Psykologisk forskning på området har visat att 

yngre barns vittnesmål påverkas mer av scripts än äldre barns.44 

 

Tack vare forskningen kring barns minne och utveckling har kraven höjts på 

intervjumetodiken vid förhör med barn. Poliser som arbetar med barnutredningar ges därför i 

stor utsträckning särskild utbildning. Utbildningen omfattar dels intervjutekniksträning, dels 

kunskap om utvecklingen och kommunikationsförmågan hos barn. En stor brist i systemet är 

att samma utveckling saknas inom domarkåren. Således kan domare ställas inför uppgiften att 

värdera ett barns vittnesmål helt utan kunskap om de faktorer som påverkar barnets förmåga 

att återge händelsen.45 Å andra sidan har man i tidigare praxis iakttagit att barn inte på samma 

sätt som vuxna har förutsättningarna att avge en tydlig och sammanhängande utsaga. Sådana 

kriterier har således inte ansetts vara ett krav för att barnets berättelse ska anses trovärdig. För 

fällande dom krävs emellertid en hög grad av tillförlitlighet, som oftast kommer från att 

utsagan är detaljrik eller fri från motsägelser. Om barnet inte kan åstadkomma detta i sin 

berättelse är utsikterna låga att hen når upp till beviskravet, även om utsagan anses trovärdig. 

Uttalandet att domstolen inte uppställer samma krav på barn som på vuxna synes därför bli 

mer av ett formellt ställningstagande än något som märks av i praktiken.46 

 

 
44 Granhag (2001) s. 123–125. 
45 Andersson & Kaldal (2020) s. 39. 
46 Schelin (2007) s. 164.  
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4. Faktorer för utsagevärderingen 

4.1 Presentationsformens betydelse för utsagans tillförlitlighet 

En skillnad mellan barns och vuxnas vittnesmål som kan påverka hur domstolen hanterar 

utsagan är hur den presenteras inför rätten. Som nämnts under kapitel 2.1 är huvudregeln i 

brottmål att all bevisning i form av vittnesutsagor ska framföras muntligt inför domstolen, 

något som stipuleras av muntlighetsprincipen. För att skydda barn från den psykiska 

påfrestning det innebär att vittna inför rätten i sexualbrottsmål har man sedan 1963 utvecklat 

en praxis där förhör som hållits med barnet under förundersökningen dokumenteras på video 

och sedan spelas upp på huvudförhandlingen, där barnet inte närvarar. Man åsidosätter här 

muntlighetsprincipen för att reducera antalet förhör som barnet behöver delta i och undvika 

psykisk påfrestning i största möjliga mån.47 Det kan dock konstateras att avvikelser från 

huvudregeln ofta medför konsekvenser för bevisvärderingen i negativ riktning.48 I avgöranden 

från HD har bevisvärdering av videoinspelade utsagor diskuterats och då framförallt 

konsekvenserna av att möjligheten till korsförhör vid huvudförhandlingen försvinner.49  

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras angående videoinspelade förhörs bevisvärde. I 

NJA 1993 s. 68 uttalade HD att en uppspelning av förhöret från förundersökningen genom 

video medför att utsagans bevisvärde inte erhåller samma styrka som ett förhör under 

huvudförhandlingen. Vidare i NJA 1993 s. 616 diskuterades särskilt den tilltalades rätt till en 

rättvis rättegång, i vilken dennes möjlighet till korsförhör av målsäganden ansågs utgöra en 

viktig del. Här konstaterades att kravet på en rättvis rättegång uppfylldes om försvaret 

medgetts tillfälle att ställa kompletterande frågor till barnet under förundersökningen samt att 

förhöret dokumenteras väl och intervjumetoden byggde på barnets fria berättelse utan ledande 

frågor. Här bekräftas också ställningstagandet att uppgifterna i barnets utsaga bör bedömas 

med särskild försiktighet då denne inte hörs vid huvudförhandlingen, men HD tillade att 

uppgifterna kan vara tillräckliga för att uppfylla beviskravet. HD:s uttalanden har fått kritik 

från den beteendevetenskapliga forskningen, där många menar att den utsaga som lämnas 

under förundersökningen tvärtom torde hålla en högre kvalitet än en som avges under 

 
47 Schelin (2007) s. 31.  
48 Schelin (2007) s. 213.  
49 Andersson & Kaldal (2020) s. 36. 
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huvudförhandlingen. Detta beror på att man undviker upprepade förhör samt att förhöret 

genomförs på barnets villkor, vilket ökar chanserna för ett tillförlitligt vittnesmål.50  

 

Dessutom har det i forskningen framhållits att HD:s uttalande ska ställas mot principen om fri 

bevisföring. Vid en sådan jämförelse kan konstateras att det inte är förenligt med principen att 

värdera en muntlig utsaga presenterad genom videouppspelning lägre på principiella grunder. 

Domstolens bevisprövning ska inte styras av normativa uttalanden utan vara objektiv, fri och 

baserad på kunskap. Samtidigt finns i forskningen också en förståelse för att all osäkerhet 

måste avlägsnas innan domstolen kan meddela en fällande dom. I mål med en vuxen 

målsägande kan sådana oklarheter klargöras genom korsförhör inför rätten, medan 

möjligheterna för motsvarande i barnförhöret består i kompletterande frågor från försvarets 

sida som intervjuledaren är skyldig att ta in i förundersökningsförhöret. Underlåter försvaret 

att ställa sådana kompletterande frågor under förundersökningen, eller anses frågorna inte få 

tillräckligt utförliga svar, kan det leda till att det höga beviskravet inte uppnås. Därför är det 

viktigt att rätten inte tolkar uttalandet om försiktighet som att avsaknaden av kompletterande 

frågor under förundersökningsförhöret per automatik medför ett lägre bevisvärde för barnets 

utsaga. Utsagan ska alltid värderas i enlighet med den fria bevisvärderingens princip.51 

 

Fallet NJA 2009 s. 447 I och II anförde att bevisning i form av en vittnesutsaga kan ligga till 

grund för en fällande dom, under förutsättning att den är alltigenom trovärdig och stöds av 

vad som övrigt framkommit i målet. I anslutning till uttalandet framfördes emellertid att ett 

rimligt krav är att målsägandens berättelse blivit kontrollerad till den del det är praktiskt 

möjligt.52 Detta kan kopplas till vad som i stycket ovan redovisats om möjligheten till 

korsförhör då vuxna målsägande framför sin utsaga inför rätten, då det är en naturlig sådan 

kontrollfunktion som HD i 2009 års fall hänvisar till. Genom att målsäganden hörs direkt 

inför rätten och motpartens försvar har möjlighet till korsförhör kan utsagans hållfasthet och 

tillförlitlighet testas. Då rätten och försvaret inte kan kontrollera ett barns berättelse med 

samma stringens synes även detta uttalande motarbeta möjligheterna för barnet att uppnå den 

nivå av tillförlitlighet som krävs för fällande dom.53  

 

 
50 Andersson & Kaldal (2020) s. 38–39. 
51 Andersson & Kaldal (2020) s. 39. 
52 Se HD:s domskäl till NJA 2009 s. 447.  
53 Schelin (2007) s. 217. 
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En avslutande aspekt av presentationsformens betydelse för bevisvärdet av ett barns utsaga är 

det faktum att den tilltalade har tillgång till den utsaga som barnet presenterar. Försvaret kan 

därför helt fokusera på att positionera sig mot de anklagelser som framförs i 

videoupptagningen och behöver inte oroa sig för några ”överraskningar” under rättegången. 

Vidare saknar barnet möjlighet att bemöta de uppgifter som den tilltalade presenterar till sitt 

försvar under rättegången. Därmed får den tilltalade närmast en ”bevisförmån” i relation till 

målsäganden. Den vuxne ges möjlighet till en mycket dynamisk utsaga i jämförelse med 

barnets statiska, och barnets mindre utvecklade verbala och kognitiva förmågor ställs mot den 

vuxnes. Dessutom görs prövningen vuxna som ofta, medvetet eller omedvetet, utgår från den 

vuxnes rationalitet.54  

 

4.2 Stödbevisning i allmänhet 

Det har i utredningen ovan konstaterats att det krävs förhållandevis mycket för att en 

vittnesutsaga som ensam bevisning ska kunna leda till fällande dom. Detta eftersom 

domstolarna alltid har att förhålla sig till beviskravet ”utom rimligt tvivel”. Föreligger något 

som helst tvivel kring utsagans riktighet eller om det finns alternativa förklaringar till 

omständigheterna i fallet måste domstolen fria till förmån för den tilltalade.55 När bevisningen 

i huvudsak består av målsägandens och den tilltalades utsagor spelar så kallad stödbevisning 

en avgörande roll.  

 

Diskussionen kring stödbevisningens roll aktualiserades år 2005 då HD i ett våldtäktsåtal 

ansåg att målsägandens utsaga, trots att den var trovärdig, inte kunde godtas som tillräcklig 

bevisning för att ställa det utom rimligt tvivel att den tilltalade var skyldig. Domstolen 

motiverade domslutet med en brist på stödbevisning till utsagan, vilken i sin tur ansågs 

detaljfattig angående tidpunkten för övergreppet.56 I 2005 års fall hänvisade HD till fallet NJA 

1991 s. 83 där åtalet i mål om våldtäkt bifölls då det ansågs finnas stödbevisning för 

målsägandens utsaga i form av att målsäganden talat om övergreppen med sin syster och 

mamma. Fallet från 2005 anses vara ett förtydligande av kravet på tillförlitlighet för muntliga 

utsagor och stödbevisningens roll i detta.57  

 

 
54 Schelin (2007) s. 218. 
55 Diesen (2015) s. 138. 
56 Se NJA 2005 s. 712.  
57 Kaldal & Lainpelto, JT 2009 s. 95. 



 21 

Diskussionen efter 2005 års fall kretsar kring huruvida en målsägandes utsaga ensam har 

förmåga att räcka för fällande dom mot en tilltalads nekande, eller om det faktiskt finns ett 

egentligt krav på stödbevisning. I samtliga fall på området har HD betonat att det i princip kan 

räcka med en tillförlitlig utsaga och att ett krav på stödbevisning inte kan uppställas. Med 

tanke på att det i princip alltid föreligger någon typ av brist i målsägandens utsaga och att det 

är genom stödbevisning som bristerna kan avhjälpas är dock frågan om man inte kan säga att 

ett sådant krav faktiskt uppställs i praktiken. Eftersom ett sådant krav skulle strida mot 

principen om fri bevisföring är det naturligt att domstolen tar avstånd från det, men om 

domstolen agerar som om det finns ett sådant outtalat krav blir konsekvenserna desamma som 

om kravet varit uttalat.58 

 

Det tycks dessvärre inte stå helt klart vad som faktiskt menas med begreppet stödbevisning. I 

Katrin Lainpeltos59 avhandling Stödbevisning i brottmål framgår att begreppet är otydligt 

såväl i teorin som i praktiken. Ordet används i praxis antingen som generellt stöd för åtalet 

(och då i form av exempelvis forensisk bevisning eller direkta vittnen) eller som stöd för 

målsägandeutsagan. Ur en teoretisk aspekt avses skillnaden mellan bevisfakta bestående av 

samverkande bevisning respektive bidragande fakta till bedömningen av målsägandeutsagans 

bevisvärde.60 Lainpelto menar att begreppet behöver definieras för att eliminera oklarheter - 

antingen finns självständiga bevisfakta som verkar tillsammans med målsägandens utsaga 

eller också finns det positiva stödfakta som erbjuder rätten tolkningshjälp för 

utsagevärderingen.61  

 

Argument har också framförts om att begreppet stödbevisning ofta används som en form av 

honnörsord för att motivera en slutsats som grundats på andra omständigheter. Rätten skapar 

ett felaktigt argumentationsstöd genom att anföra att det finns, alternativt saknas, tillräcklig 

stödbevisning. Denna tillämpning liknar närmast en legal bevisprövningsregel som anger att 

rätten inte får fälla om stödbevisning saknas. En del menar också att hänvisning till 

stödbevisning på detta sätt tyder på en bristande noggrannhet i bevisvärderingen i sig själv, 

vilket kan jämföras med hänvisningar till diverse kriterier i utsageanalysen om att berättelsen 

 
58 Diesen (2015) s. 212–213. 
59 Katrin Lainpelto är universitetslektor och docent vid juridiska fakulteten på Stockholms 

universitet.  
60 Lainpelto (2012) s. 214–217.  
61 Lainpelto (2012) s. 304–306.  
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till exempel framstår som ”detaljrik” eller är ”utan motsägelser”. Här framhålls att rätten ofta 

räknar upp förekomsten eller avsaknaden av stödbevis och/eller räknar upp ett antal 

tillförlitlighetskriterier, för att sedan underlåta att närmare motivera hur kriterierna uppfyllts 

respektive stödbevisningen värderats.62  

 

Eftersom underrätternas avgöranden inte är prejudicerande kan det vara förståeligt att deras 

avgörande generellt sett inte förklarar och motiverar sin bevisprövning på samma grundliga 

sätt som HD. För att kunna verka prejudicerande krävs att underrätterna tydligt kan följa den 

argumentation som HD för. Därför kan man också förstå användandet av ovannämnda typ av 

honnörsord i motiveringarna som ett sätt att signalera att man ämnat följa överrättens praxis. 

Det blir dock mer kritiskt när även HD för resonemang på detta sätt, och resultatet av det blir, 

i både under- och överrätt, att bevisvärderingen kan befaras vara avsevärt mer subjektiv än 

vad domskälen avslöjar.63 Förhållningssättet bekräftas i NJA 2009 s. 447 I och II där HD:s 

domskäl är mycket kortfattade kring hur bevisvärderingen i målen gått till och som 

utomstående som inte hört utsagorna är det väldigt svårt att avgöra om resultatet av 

värderingen varit rimlig eller inte. Budskapet som underrätterna erhåller från prejudikatet blir 

i stort sett att HD vill ha en strängare värdering av åklagarens bevisning, men utan någon 

egentlig ledning för bevisvärderingen i sig.64  

 

4.3 Stödbevisning – inriktning på barn  

Mot bakgrund av ovanstående forskningsresultat kan konstateras att barnets muntliga 

bevisning hanteras annorlunda än den vuxnas. Samma beviskrav ställs men domstolen har en 

rad omständigheter att förhålla sig till som är speciella vid barnets bevisning. En vuxen 

person har i regel bättre förutsättningar än ett barn att presentera en målsägandeutsaga som 

anses vara tillräckligt fullständig för att läggas till grund för fällande dom, men ändå krävs 

normalt även för vuxna någon form av stödbevisning som kan bekräfta uppgifterna.65  

 

Begreppet stödbevisningen i sig är föremål för bryderier och det finns inte heller några större 

undersökningar om skillnaden mellan den typ av stödbevisning som krävs för barn jämfört 

med vuxna målsägande i sexualbrottsmål. Därför kan man inte med säkerhet uttala sig om det 

 
62 Diesen (2015) s. 213. 
63 Sutorius (2014) s. 199–202. 
64 Kaldal & Lainpelto, JT 2009 s. 95. 
65 Jämför NJA 2005 s. 712. 
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föreligger någon skillnad i just vilken typ av stödbevisning som krävs. Det som däremot kan 

sägas är att den stora skillnaden ligger i att de uppgifter som lämnas i barnförhöret tas emot 

med en större försiktighet. Detta innebär att omständigheter som kan bekräfta eller dementera 

uppgifterna blir extra viktiga. För att uppnå beviskravet krävs att utsagan inte motsägs av 

utredningen i övrigt eller innehåller beståndsdelar som gör att rätten tvivlar på dess riktighet. 

De flesta utsagor innehåller någon grund för tvivel, vare sig det rör ett barns eller en vuxens 

berättelse, och skillnaden här består i de verktyg som finns tillgängliga för att avlägsna tvivlet. 

Sammantaget innebär de faktum att barnets uppgifter tas emot med större försiktighet och att 

barnets utsaga inte blir föremål för korsförhör att barnets utsaga behöver stöd i annan 

bevisning för att bli anses helt tillförlitlig. Det är i alla fall mycket ovanligt att det 

videofilmade förhöret utan någon slags stödbevisning uppfyller beviskravet.66 

5. Analys och diskussion  

5.1 Analys 

5.1.1 Vilka omständigheter påverkar barnets förutsättningar att uppnå en tillförlitlig 

utsaga i sexualbrottsmål? 

Det kan först konstateras att förutsättningarna för barnets utsaga att uppnå kravet på 

tillförlitlighet inte är likställt den vuxnas. Omständigheter som gör det svårare för barn att 

uppnå kravet på tillförlitlighet i utsagan har i forskning visat sig vara rättsväsendets förlegade 

inställning till det rättspsykologiska området samt domstolens försiktiga inställning till 

utsagor presenterade i rätten i form av videouppspelning. Konsekvensen av detta blir en 

ojämlik situation där barnet hamnar i ett underläge genom en utsaga som systematiskt tycks 

uppbära ett lägre bevisvärde samt en domarkår som ofta saknar relevant kunskap för att 

hantera innehållet i barnets vittnesmål likt en vuxens. 

 

5.1.2 Vilken ytterligare stödbevisning krävs för att barnets utsaga ska kunna läggas till 

grund för fällande dom? 

Den stora skillnaden ligger inte i vilken ytterligare stödbevisning som krävs, eller åtminstone 

finns inte tillräckliga undersökningar på detta område för att dra några konkreta slutsatser om 

det. Den väsentliga skillnaden ligger snarare i det faktum att det outtalat uppställs ett högre 

krav på någon form av stödbevisning. Stödbevisningens roll är att undanröja brister som 

 
66 Schelin (2007) s. 191–194. 
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rätten finner i utsagan. Det är naturligt att rätten finner större brister i en utsaga som de redan 

från början är försiktigt inställd till.  

 

För barn blir således behovet av stödbevisning ännu mer avgörande än för vuxna, som kan få 

sin berättelse prövad genom korsförhör i domstolen och vars utsagor systematiskt hanteras 

med mindre försiktighet och ifrågasättande än barns inspelade berättelser. Eftersom oklarheter 

i vuxnas utsagor kan avlägsnas genom både stödbevisning och korsförhör leder hanteringen 

av barnets utsaga till att det i praktiken krävs mera stödbevisning för barn.  

 

5.2 Diskussion  

Inledningsvis kan sägas att den metod som utarbetats i spåren av Arne Trankells utsageanalys 

rimmar illa med förutsättningarna för barn att, jämställt med vuxna, få till stånd en fällande 

dom eftersom barnen sällan uppnår den nivå av detaljrikedom och utförlighet som krävs för 

att utsagan ska anses tillförlitlig. Det kan anses vara förståeligt att det krävs riktlinjer för att 

rätten ska ha en metod för bevisvärderingen, men i min mening behöver denna metod 

nyanseras för att iaktta att sanningsenligheten i en utsaga inte nödvändigtvis korrelerar med 

de kriterier som domstolen tar i beaktande.  

 

Samtidigt är viktigt att understryka att det högt ställda beviskravet, utom rimligt tvivel, är 

nödvändigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är således inte uppsatsens intention att förespråka 

ett sänkt beviskrav. Istället vill jag här framhålla att det finns en mängd verktyg för 

rättsväsendet att använda för att stärka barnets möjligheter att uppnå det beviskrav som är 

etablerat. Det finns en mängd forskning om barns psykologiska utveckling som såväl polis 

som domstol bör använda sig av för att höja kvalitén och minska den försiktighetsinställning 

som föreligger inför förhör med barn. Med rätt teknik och kunskap hos förhörsledaren samt 

en attitydförändring hos beslutsfattarna skulle förutsättningarna att uppnå tillförlitlighet i 

utsagan kunna bli mycket mer jämlika.  

 

Det är problematiskt att barns vittnesmål kategoriskt räknas som mindre tillförlitliga till följd 

av bristande förhörsmetoder där förhörsledarens kompetens i kombination med domstolens 

subjektiva uppfattning är avgörande för utsagans bevisvärde. Barn ska inte falla offer för att 

rättsväsendet inte släpper in rätt kunskap på rätt plats samt har en uppfattning om att en 
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domare med erfarenhet i domstolen uppbär en form av intuition för vad som är sant och vad 

som är falskt när forskningen talar i motsatt riktning.  

 

Vidare behöver begreppet stödbevisning klargöras för att möjliggöra en enhetlig användning 

av det. Då det idag har flera betydelser är risken att det används på ett godtyckligt sätt och för 

att legitimera en ofullständig argumentation. Detta inverkar negativt på rättssäkerheten med 

domslut som inte grundas på de rättssäkerhetsprinciper om objektivitet som rättsstaten så högt 

värderar.  

 

Avslutningsvis är en fråga att ställa sig om det finns andra aspekter som kan göra barns 

utsikter för en tillförlitlig utsaga mer likställd den vuxnas. Kan exempelvis en lösning vara att 

åsidosätta de hänsyn man tar till barnets psykiska hälsa och låta denne närvara i rätten för att 

höja utsagans bevisvärde? Det är efter noga överväganden som man infört det vedertagna 

bruket av att låta barnet slippa närvara i rätten, men det går samtidigt inte att undkomma det 

märkliga i att hänsynstagandet resulterat i att barnet ofta hamnar i ett bevisrättsligt underläge. 

Även om detta skulle vara en snabb lösning tror jag inte att det är rätt väg att gå. Jag är 

övertygad om att det finns andra, för barnet mindre påfrestande, sätt. Eftersom korsförhöret är 

en viktig del i att testa hållfastheten i målsägandens utsaga är denna aspekt något att ta fasta 

på. För att bevara den trygghet som barnet får genom att få förhöras i en mer barnanpassad 

miljö under förundersökningen bör istället utrymmet för försvaret att ställa kompletterande 

frågor under detta förhör utökas. Kanske genom att göra det mer standardiserat att försvaret 

medverkar genom medhörning under förhöret och direkt kan ställa frågor genom 

förhörsledaren. Detta skulle möjligen innebära viss ytterligare stress för barnet, men utsagan 

skulle då förmodligen bedömas vara grundligare utredd vilket skulle kunna uppväga den, trots 

allt, övergående stress som barnet utsätts för.  
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