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1. Inledning 
 

1.1 Inledningsvis  

Mängden sexuella övergrepp mot barn som behandlas i domstolarna har ökat på 2000-talet.1  

Som en följd av detta har även dessa brottstyper utformat ett växande område för oro, både 

nationellt och internationellt.2 Som brottstyp är sexuella övergrepp mot barn mycket skadliga 

både för offret och anhöriga men även för allmänheten. Det uppstår därmed ett ökat tryck 

för att utreda och verkställa brottsansvar för dessa brottstyper.3  

Sexuella övergrepp mot barn tillhör ett av de svåraste ärenden som förekommer vid 

domstolarna. Fall där vuxnas ord står mot ord, till exempel vid våldtäkt, ger ofta upphov till 

bevisvärderingssvårigheter. Än svårare blir det i fall där offret är ett barn, som inte kan förmå 

att förstå fullt ut vad som skett och inte heller fullt ut berätta vad som hen blivit utsatt för. 

Rättssystemet är inte uppbyggt eller anpassat fullt ut för barn och deras ofta bristande 

förmåga att berätta om sina erfarenheter, leder till att barnet har svårt att få sina rättigheter i 

processen tillgodosedda. Vid fall där det mellan den åtalade och barnet råder ett 

beroendeförhållande, ökar svårigheterna ytterligare.4  

Bevisvärderingen vid sexuella övergrepp mot barn innehåller ofta en stor mängd svårigheter. 

Mängden bevis är ofta ringa och inte sällan är barnets utsaga över händelseförloppet det enda 

direkta beviset i fallet. Som en följd av detta får tillförlitligheten och trovärdigheten av 

barnets berättelse och bedömningen av dessa en central roll i rättsprocessen. Med 

trovärdigheten av utsagan förstås huruvida barnets berättelse är värda att tro på och med 

tillförlitligheten förstås huruvida domstolen kan lita på de uppgifter barnet gett. Utsagans 

trovärdighet är alltid en godtycklig storhet.5 En tillförlitlig utsaga är nödvändigtvis inte 

trovärdig. Huruvida olika felkällor, som till exempel suggestion och lögner, har påverkat 

barnets utsaga är därmed relevanta att analysera vid bedömningen av utsagan.6   

Både vuxnas och barns utsagor påverkas av olika felkällor. Hur felkällorna påverkar utsagan 

kan dock stort styras av berättarens personliga egenskaper.7 Barn skiljer sig i flera aspekter 

 
1 Hinkkanen 2009, s. 1.  
2 Hirvelä 2007, s. 13.  
3 Väisänen 2013, s. 73.  
4 Sutorius 2003, s. 187.  
5 Rudanko 2020, s. 338. 
6 Se Uusitalo 2013, s. 11 och Väisänen 2013, s. 74.  
7 Hirvelä 2006, s. 260. 
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från vuxna då det kommer till bland annat uppfattningen av situationer, minnet, språklig 

utveckling och strävan efter att vara någon till lags. Det är därmed klart att påverkan olika 

felkällor har på barns utsagor skiljer sig från påverkan dessa felkällor har på vuxnas utsagor. 

I ett färskt fall från den finska högsta domstolen, HD 2021:5, kom domstolen fram till att 

offrets utsaga i vissa situationer, utan stöd av någon indirekt bevisning, i sig själv kan vara 

tillräckligt starkt bevis för en fällande dom. Detta tar ett avsteg från den tidigare rådande 

uppfattningen, eller klargör åtminstone denna uppfattning, där huvudregeln var att offrets 

berättelse i sig själv inte sågs som tillräckligt stark bevisning för en fällande dom.8 Som en 

följd av denna dom från HD får nu bevisvärderingen av utsagor i domstolen en ännu större 

roll, vilket i sin tur leder till att bevisvärderingen bör göras med en ännu större noggrannhet 

och omsorg. Det är därmed av relevans att forska kring bevisvärderingen av utsagor, möjliga 

felkällor och påverkan av dessa.  

1.2  Avhandlingens syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna avhandling är att närmare analysera bevisvärderingen kring barns utsagor 

om sexuella övergrepp. Arbetet kommer att fokusera på inverkan av olika felkällor på 

barnets utsaga. Diskussionen kommer gå kring hur de olika felkällorna påverkar barnets 

utsaga och hur utsagans trovärdighet påverkas som en följd av detta. Vidare kommer 

analyseras hur barnets utsaga, efter påverkan av felkällor, bör bedömas och vilket värde 

dessa utsagor bör ges som bevis i rätten. Även en del förslag på hur inverkan av felkällor 

kan minimeras och hur barns berättelser kan hanteras så deras bevisvärde kvarstår, kommer 

presenteras.  

Avhandlingen strävar till att svara på följande frågor: 

1. Vilken påverkan har olika felkällor på barns utsagor om sexuella övergrepp? 

 

2. Hur bör barns utsagor om sexuella övergrepp värderas i rätten som bevis då 

utsagan påverkats av felkällor?  

 

Som felkällor kommer närmare i denna avhandling analyseras iakttagelse, tolkning, minne, 

förmåga att återberätta, lögner, suggestion och ledande frågor, hörsägen och användningen 

 
8 Se bl.a. HD 2013:96, HD 2014:48 och HD 2019:54. 
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av video- och ljudupptagningar. Även andra felkällor nämns kort i arbetet där de är av 

relevans.  

I denna avhandling förstås med begreppet sexuella övergrepp mot barn, vad som i SL 20:6, 

20:7 och 20:7b närmare beskrivs. Begreppen sexuella övergrepp mot barn och sexualbrott 

mot barn kommer användas parallellt i detta arbete.  

Enligt SL 20:6 förstås med sexuellt utnyttjande av barn:  

”Den som genom beröring eller på något annat sätt utsätter ett barn som är under 16 år för 

en sexuell handling som är ägnad att skada barnets utveckling eller förmår barnet att företa 

en sådan handling”  

”För sexuellt utnyttjande av barn döms också den som har samlag med ett barn som inte 

har fyllt 16 år, om inte brottet bedömt som en helhet är grovt på det sätt som avses i 7 § 1 

mom. För sexuellt utnyttjande av barn döms dessutom den som handlar på ett sätt som avses 

i 1 mom. eller ovan i detta moment med ett barn som har fyllt 16 men inte 18 år, om 

gärningsmannen är barnets förälder eller står i en ställning till barnet som motsvarar en 

förälders och bor i samma hushåll som barnet” 

1.3 Avgränsning 

För att nå målet med denna avhandling och kunna analysera de ställda forskningsfrågorna 

på ett djupare plan är det relevant att avgränsa de felkällor som kommer diskuteras. Jag har 

valt att fokusera på felkällor som ur ett barnoffers synvinkel ger en djupare grad av möjlighet 

för analys. Dessa felkällor påverkar barns utsagor i någon mån annorlunda än vuxnas 

utsagor, vilket gör dessa intressanta för denna avhandling. Dock är det inte heller möjligt att 

diskutera alla felkällor efter denna avgränsning, varmed jag valt att fokusera på de källor 

som oftast nämns i rättspraxis och rättsdoktrinen eller som jag själv ansett relevant i ljuset 

av aktuella frågor och diskussioner. Jag finner de källor jag valt som mest relevanta och 

anser därmed dem påverka barns berättelser oftare och i större omfattning än andra felkällor 

som avgränsats ur avhandlingen.  

Fokus i arbetet kommer ligga på fall där barnet själv är offer för de sexuella övergreppen. 

Situationer där barnet endast fungerar som vittne, inte offer och målsägande, kommer 

därmed lämnas utanför. Detta, för att kunna analysera vilken inverkan offerstatusen har på 

utsagan. Det bör dock påpekas att barn sällan hörs i bevissyfte som målsägande i domstolen. 

Hörandet av barn i domstolen kan endast genomföras om det är väsentligt för utredandet av 
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saken och ifall hörandet inte orsakar lidande eller andra men som kan skada barnet eller dess 

utveckling (RB 17:27). Då begreppet vittne används i arbetet kommer det syfta på faktiska 

vittnen, men även på målsägande och andra personer som kan höras i bevisningssyfte. Den 

breda begreppsanvändningen är typisk i rättpsykologisk kontext.9 

I denna avhandling kommer som barn hänföras till personer under 15 år. Denna avgränsning 

görs dels för att barn under 16 år behandlas skilt från en straffrättslig synpunkt gällande 

sexualbrott. Den andra orsaken till avgränsningen är de skilda processuella reglerna gällande 

hörandet av barn och användningen av bild- och ljudupptagning som bevis, som gäller 

personer under 15 år. Dessutom kan nämnas att skillnaden i hur felkällor påverkar barns 

utsagor i jämförelse med vuxna personers utsagor ökar ju yngre barnet är, vilket gör den 

yngre åldern intressantare att forska i. 

Vidare har jag valt att endast fokusera på den straffrättsliga processen, varmed den 

civilrättsliga delen och dess processer lämnas utanför den närmare analysen. De två 

processgrenarna skiljer sig åt då det kommer till bevisvärdering och beviströskel. Ett fall 

som i en civilrättsligprocess anses vara ett sexuellt övergrepp mot ett barn, kan i den 

straffrättsligaprocessen uppfattas som något annat, med de straffrättsliga kännetecknen tagna 

i beaktan.10 Med hänsyn till detta är det för avhandlingens mål relevant att endast behandla 

den straffrättsliga delen. Korta civilrättsliga inflikar kan dock hittas i arbetet där de tjänar 

avhandlingens syfte. 

Avhandlingen koncentrerar sig huvudsakligen på nationell (finsk) lagstiftning och praxis. 

Dock kommer en del utländsk, bland annat svensk, praxis lyftas fram för att fördjupa 

ämnesanalysen. Det bör även poängteras att ämnena kring trovärdighet och inverkan av olika 

felkällor på en utsaga långt är universella frågor.  

1.4 Metod 

Som huvudsaklig metod i denna avhandling kommer tillämpas den rättsdogmatiska 

metoden. Med hjälp av metoden kommer gällande rättsnormer systematiseras och 

analyseras. Rättskälleläran ger ett viktigt stöd för den rättsdogmatiska metoden genom att 

presentera de källor som kommer användas och ger dessa källor ett hierarkiskt värde 

gentemot varandra.11  

 
9 Stanikić 2014, s. 75–76. 
10 Se vidare både Jonkka 1993, s. 161 och Klami 1993, s. 825. 
11 Se mer Hirvonen 2011, s. 36–41.  
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Förutom att endast forska i, analysera och systematisera den gällande rätten (de lege lata), 

kommer avhandlingen även innehålla en liten del där fokus ges åt frågan, hur borde lagen se 

ut i det gällande området (de lege ferenda). Genom att ge fokus åt diskussionen kring 

gällande rätt kan områden för utveckling identifieras och även mot slutet av avhandlingen 

kan dessa utvecklingsområden kort diskuteras.  

Avhandlingen är långt tvärvetenskaplig och kommer därmed även innehålla 

rättspsykologiska synvinklar, där vittnespsykologi kommer ligga i fokus. Målet med 

tvärvetenskapliga forskningar är att tillämpa metoder och kunskap från olika 

kunskapsgrenar.12 Syftet i detta arbete är att studera rättsvetenskapen från en psykologisk 

synvinkel (Law and Psychology).13 Målet är inte att psykologiska (empiriska) 

forskningsmetoder skulle användas. Istället kommer tillgängliga psykologiska 

forskningsresultat tillämpas som stöd för den rättdogmatiska metoden.   

Avhandlingen kan sägas ha två huvudsakliga områden, dels hur barnets utsagor påverkas av 

felkällor, dels hur dessa utsagor som påverkats av felkällor bör värderas som bevis i 

domstolen. Vid frågorna kring bevisvärderingen kommer den rättsdogmatiska metoden i 

huvudsak användas. Vid frågan kring inverkan av felkällor på en utsaga kommer den mer 

psykologiska synvinkeln ligga i fokus. Metoderna kommer även tillämpas långt bredvid 

varandra för att ge en djupare analys i ämnet. 

1.5 Material 

Vid valet av material kommer rättskälleläran stå i centrum. Därmed kommer som grund i 

avhandlingen användas lagstiftning och dess förarbeten. För gällande lagstiftning och 

förarbeten kommer fokus ligga i nationella källor.  

De svar vi kan finna i lagstiftningen och dess förarbeten för det behandlade ämnet är 

begränsat, varmed fokus kommer stort ligga på rättspraxisen och rättslitteraturen. Här 

kommer fokus fortfarande ligga i de finska källorna, men även utländska källor kommer få 

ett större utrymme.  

Ett flertal finska fall från den högsta domstolen kommer användas som källa. En del av fallen 

kommer presenteras mer ingående, då det är av relevans. Vid sidan av de finska fallen 

 
12 Hakala m.fl. 2003, s. 57–58. 
13 Se mer om Law and Psychology i Hirvonen 2011, s. 28–29.  
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kommer även några fall från den svenska högsta domstolen tillämpas i arbetet. Även några 

fall från EMD har använts som källa i avhandlingen.  

En stor del rättspsykologisk-, vittnespsykologisk- och psykologisklitteratur har använts 

genom hela avhandlingen som hjälpmedel vid analysen av felkällors inverkan på barns 

utsagor. Även finska HD har i några av sina mål gällande bevisvärderingen av utsagor 

hänvisat till rättspsykologisklitteratur.14 Här har använts både finsk och utländsk litteratur, 

då dessa ämnen till stort kan anses vara universella.  

1.6 Disposition  

Avhandlingen är uppdelad i sex större avsnitt. Det första kapitlet, inledningen, innehåller 

förutom en introduktion i ämnet även avhandlingens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar, 

metod, material och disposition. I det andra kapitlet diskuteras bevisvärdering och då 

specifikt om bevisvärderingen av utsagor i brottmål och hur trovärdigheten av dessa utsagor 

bedöms. Andra kapitlet innehåller även en kort introduktion i vittnespsykologi, med tanke 

på dess relevans som hjälpmedel vid bedömning och värdering av utsagor. Andra kapitlets 

mål är att fungera som en introduktion i avhandlingens ämne så att en djupare analys kan 

utföras i följande kapitel. Där av avslutas andra kapitlet med en introduktion i felkällor, där 

en allmän diskussion av felkällor för utsagor kommer presenteras.  

Kapitel tre, fyra och fem kommer djupare analysera de olika felkällorna, deras inverkan på 

barns berättelser om sexuella övergrepp och hur barns berättelser som påverkats av en eller 

flera felkällor, skall värderas. Det finns flera sätt att dela in felkällor i.15 Jag har valt i mitt 

arbete att dela felkällorna enligt a. barnets egenskaper (iakttagelse, tolkning och minne), b. 

återberättandet av händelsen (förmåga att återberätta, lögner, suggestion och ledande 

frågor) och c. rättsprocessessens gång (hörsägen och användningen av video- och 

ljudupptagningar). Kapitel tre kommer därmed närmare behandla barnets egenskaper såsom 

felkälla, kapitel fyra återberättandet av händelsen och dess möjliga felkällor och kapitel fem 

kommer diskutera två felkällor bundna till rättsprocessens gång. Det bör dock poängteras att 

denna delning inte på något vis är exakt och att flera felkällor påverkar barnets berättelse på 

olika vis och vid olika skeden.  

Det sjätte och avslutande kapitlet kommer innehålla en sammanfattning av de tidigare 

kapitlen. Målet är att i detta kapitel besvara de ställda forskningsfrågorna och ge en djup 

 
14 Se t.ex. HD 2013:96 och HD2 2014:48 
15 Se nedan i kapitel 2.2.4 mer om indelningen och systematiseringen av felkällor.  



7 
 

analys i ämnet. Kapitlet kommer även innehålla förslag till olika processuella förändringar 

för att möjliggöra att barns utsagor om sexuella övergrepp i en allt mindre omfattning skulle 

påverkas av felkällor. Genom att minska påverkan av felkällor, minskar även osäkerheten 

kring bedömningen och värderingen av dessa typer av utsagor, vilket i sin tur ökar 

rättstryggheten både för barnet som offer och den åtalade.  
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2. Bevisvärdering  

2.1 Bevisvärdering i allmänhet  

Domstolens bevisvärdering baserar sig på den fria bevisvärderingen, RB 17:1.2. Enligt 

principen om fri bevisvärdering skall domstolen på basis av sin analys av de presenterade 

bevisen och andra omständigheter som framkommit vid handläggningen av målet, avgöra 

vad som har bevisats och vad som inte har bevisats i fallet. Domstolens avgörande bör 

genomföras grundligt och jämlikt.  

Vid ett straffmål skall kärande, enligt RB 17:3.1, styrka de omständigheter straffyrkandet 

grundar sig på. Enligt samma paragrafs andra moment krävs det att inget rimligt tvivel finns 

om att svarande är skyldig, för att domstolen skall kunna döma ut en fällande dom. 

Bevisningen bör alltså nå höjden av beviströskeln.16  

Frågorna kring bevisningen varierar från fall till fall. Därmed är det inte möjligt att använda 

sig av några fasta och schemalagda instruktioner för värderingen av bevis i det enskilda 

fallet. Allmänt tillämpade principer används dock. Dessa innebär bland annat att bevis skall 

bedömas objektivt, opartiskt, jämlikt och genom tillämpning av erfarenhetssatser. Bevisen 

skall även bedömas individuellt innan en helhetsbedömning av bevisen utförs. Då tillräcklig 

bevisning framförts, bör bevisningen även bedömas i ljuset av andra framförda alternativa 

händelseförlopp.17 Vidare bör domstolen motivera bevisvärderingen i sitt beslut tillräckligt 

utförligt (se BRL 11:4 gällande bevisvärdering i brottmål). Att till exempel i avgörandet 

endast konstatera att domstolen håller med expertutlåtandet, kan inte ses som tillräcklig 

motivering. Då barn hörs utanför domstolen, krävs även en djupare motivering av 

bevisvärderingen i beslutet.18  

I sin bedömning av bevisen i fallet skall domstolen på ett teoretiskt plan skilja på 

bedömningen av värdet av bevisen och tillräckligheten av bevisen.19 Genom att följa denna 

modell bedömer domstolen till en början huruvida åklagaren eller målsägande har lyckats 

framföra en förklaring där ingen väsentlig information eller kunskap fattas och med vilken 

 
16 Diskussionen kring beviströskeln vid sexualbrott har pågått länge. Man kan hitta argument både för att 

tröskeln är och bör vara den samma som för andra brott, men även argument för en förhöjd eller sänkt 

beviströskel för dess brottstyper. I fallet HD 2013:96 uttalade sig HD om höjden av beviströskeln vid 

sexualbrott. Enligt HD är beviströskeln inte lägre vid sexualbrott än vid andra lika allvarliga brott, även om 

skaffandet av bevis är direkt och entydigt, på grund av karaktären av handlingarna, ofta svårt. 
17 Se HD 2021:44. Se även HD 2020:40.  
18 Se HD 2020:40. 
19 Frände m.fl. 2012, s. 681–684.  
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saken i tillräcklig mån kan behandlas. Efter att domstolen bedömt denna fråga kan bevisen i 

fallet värderas skilt för sig och som en helhet.20 

Beslutsfattarens bedömning grundar sig på flera olika aspekter. Här tas bland annat i beaktan 

enskilda omständigheter, trovärdighetskriterier och erfarenhetssatser. Att bygga värderingen 

allt för mycket på beslutsfattarnas intuition, har dock enligt forskning visat sig problematiskt. 

Detta, då förmågan att värdera utsagor i bevissyfte inte i allmänhet förbättras även om 

erfarenheten ökar. Istället stöder forskning användningen av vittnesnespsykologiska 

erfarenhetssatser som baserar sig på empirisk forskning.21  

Även matematiska modeller kan fungera som hjälpmedel vid bevisvärderingen. Dessa 

modeller kan ge en mer konkret grund för domen, jämfört med olika, oftast vaga, juridiska 

begrepp och modeller, såsom ”utom rimligt tvivel”. Det bör dock beaktas att användningen 

av matematiska modeller inte gör beslutsfattandet mer exakt.22  

Vid en diskussion av domstolens värdering av bevis i brottmål är det även relevant att nämna 

vilket värde den åtalades berättelse om ett avvikande händelseförlopp bör ges. Enligt 

huvudregeln krävs tillräckligt stark bevisning som stöd för åtalet innan betydelse kan ges åt 

den åtalades otrovärdiga berättelse om ett avvikande händelseförlopp.23 

2.2 Personbevisning 

2.2.1 Värdering av personbevisning  

Personbevisning har ofta en central roll i lösandet av rättsprocesser. Störst betydelse får 

personbevisningen i fall där ord står mot ord, alltså fall där annan bevisning saknas. Dock är 

denna typ av bevisning lätt påverkad av olika felkällor. Som en följd av detta kan 

bedömningen av personbevis anses vara en av rättskipningens svåraste frågor. 

Personberättelser har ändå getts en stor vikt i rättspraxisen. Lagstiftningen eller rättspraxis 

ger inga entydiga svar på frågan, vilka aspekter borde tas i beaktan vid värderingen av dessa 

utsagor. Ingen systematisk skolning av domare och rättsvetare, gällande rättspsykologiska 

frågor vid bedömningen av utsagor, finns heller.24  

Då ingen klar vägledning ges i lagstiftningen i frågan hur personbevis bör bedömas och 

värderas blir man istället tvungen att tillämpa de allmänna bestämmelserna om 

 
20 Tapanila 2015, s. 574 
21 Marjosola 2021, s. 121–123.  
22 Rudanko 2020, s. 715–716. 
23 Se HD 2017:12  
24 Se Väisänen – Korkman 2014, s. 721–722.  
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bevisvärdering, som till exempel principen om fri bevisvärdering enligt RB 17:1.2. Den fria 

bevisvärderingen kan dock anses lägga för mycket vikt på beslutsfattarens intuitivitet. Man 

kan därmed fråga sig om den fria bevisvärderingen skulle kunna ersättas med vetenskapligt 

etablerade regler för slutledning och erfarenhet.25 Själv anser jag att alltför strikta regler 

kring bevisvärderingen inte kan ges, men att olika principer som används vägledande, gott 

kan tillämpas. Detta, då enskilda fall kan vara väldigt olika och komplexa, vilket gör 

reglering i ämnet omöjligt om målet är en mer rättsenlig dom.  

 Huvudregeln vid personbevisning är att denna skall presenteras muntligt och direkt. Det 

finns dock flera undantag till denna regel varav en gäller barn under 15 år. Enligt RB 17:24 

kan man vid fall där barn under 15 år hörs, som bevis använda sig av förhörsmaterial som 

videobandats eller på annat sätt bild- eller ljudupptagits, ifall den åtalade getts en behörig 

möjlighet att ställa frågor till barnet.  

I det färska fallet HD 2021:5, angående grovt sexuellt utnyttjande av barn, gav HD ett 

intressant utlåtande gällande bevisvärdering i fall där ord står mot ord. Enligt den så kallade 

”ej vanligtvis ensam”- doktrinen (”ei yleensä yksin”) är huvudregeln att en utsaga utan något 

stöd från annan bevisning, inte kan vara tillräckligt för en fällande dom. Denna doktrin 

utesluter inte möjligheten för att en fällande dom endast skulle basera sig på till exempel 

målsägandes berättelse, men här tills kan man anse att doktrinen endast gav en snäv 

möjlighet till detta.26 HD har hänvisat till doktrinen i bland annat fallen HD 2013:967, HD 

2014:48 och HD 2019:54. 

Nu har dock HD tagit, i fallet HD 2021:5, ett avsteg från denna doktrin, och uttalat att det i 

vissa situationer är möjligt för en trovärdig utsaga att leda till en fällande dom. Detta innebär 

inte att den ovannämnda doktrinen skulle upphävts. Istället ger HD:s uttalande en realistisk 

möjlighet för avsteg från doktrinen.27 Med denna bredare och mer realistiska möjlighet för 

en trovärdig utsaga att leda till en fällande dom ökar även trycket för bevisvärderingen av 

dessa utsagor. Det är nu av ökad vikt att kunna ge rätt värde åt målsägandes utsaga i ett fall. 

Därmed kan vi till nästa fråga, vilka aspekter bör man ta i beaktan vid värderingen av en 

utsaga?  

 
25 Se Klami – Gräns – Sorvettula 2000, s. 114.  
26 Rudanko 2021, s. 882.  
27 Rudanko 2021, s. 882.  
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Den finska HD har i ett av sina välkända fall, HD 2013:96, gett en del vägledning till flera 

frågor gällande bevisvärdering. HD fann i sitt avgörande att trovärdigheten av 

personbevisning endast knappt kan baseras på de i rätten utförda iakttagelser och intryck på 

personens sätt att tala, hens miner, gester eller känsloreaktioner. Större fokus bör istället ges 

åt utsagan i sig själv. Vikt bör därmed ges åt till exempel huruvida utsagan i sina centrala 

delar är konsekvent, realistisk och oförändrad och även detaljrikedomen i utsagan.28 HD har 

vidare i fallet HD 2019:54 poängterat vikten i hur, i vilken situation och på vilket sätt minnet 

och berättelsen över det sexuella övergreppet uppkommit. 

Den svenska HD har i sitt avgörande NJA 2010 s. 671 gett ett liknande yttrande angående 

bedömning av en utsaga som den finska HD i de ovannämnda fallen. Vikt bör alltså ges åt 

innehållet i berättelsen som sådant istället för att bedöma allmänna intryck målsägande ger 

eller av andra icke-verbala faktorer i övrigt. Vid bedömning av utsagan skall faktorer som 

huruvida utsagan är klar, lång, logisk, levande, överdriven eller om utsagan innehåller 

svårförklarliga moment, konstansbrister, dåliga sammanhang eller någon tvekan i avgörande 

sammanhang tas i beaktan. 

Även i rättsdoktrinen har getts likande uttalande om vilka aspekter som bör tas i beaktan vid 

värdering av personbevisning. I diskussionen ges fokus åt bland annat att likartade uppgifter 

ges under processens gång, sannolikheten och oriktigheten av händelserna i utsagan och 

huruvida det finns en anledning för målsägande att lämna osanna uppgifter.29 

När domstolen bedömer barns utsagor bör de utöver de ovan diskuterade aspekterna även ta 

i beaktan barnets ålder och utvecklingsnivå. Dessa aspekter påverkar barnets berättelses 

tillförlitlighet, trovärdighet och hur olika felkällor, till exempel minnet och suggestibilitet, 

inverkar på barnets berättelse.30 

2.2.2 Bedömning av trovärdigheten 

Bedömningen av trovärdigheten av en utsaga är ett centralt problem vid värderingen av 

personbevisning. Som hjälpmedel för denna bedömning har det utvecklats flera olika 

metoder och kriterier. Dessa kan generellt användas vid en värdering av personbevisning, 

även om de är utarbetade för att specifikt tillämpas vid undersökning av sexualbrott.31  

 
28 Till denna erfarenhetssats har senare hänvisats till i bland annat fallen HD 2013:97, HD 2019:54, HD 

2019:55 och HD 2021:5.  
29 Se till exempel Gregow 1996, s. 517–519.  
30 Se Lahtinen 2008, s. 176.  
31 Se Hirvelä 1997, s. 150. 
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Dessa vittnespsykologiska metoder har utvecklats på flera håll. Till sina huvuddrag 

påminner de olika metoderna om varandra.32 Den nedan presenterade metoden är utvecklad 

av Udo Undeutsch och fungerar som en bredare metod som hjälp för att värdera barns 

berättelser om sexuella övergrepp. Metoden innehåller utöver en kriteriebaserad värdering 

av berättelsen även en bedömning av intervjumetoden, barnets individuella egenskaper 

(språkliga kunskaper, suggestibilitet, beteende) och en värdering av trovärdigheten i sin 

helhet.33  

A. Trovärdighetskriterierna för enskilda utsagor 

I. Allmänna baskriterier 

1. förankring i tid och plats 

2. konkrethet (klarhet, exakthet, uppdelningen och livlighet) 

3. detaljrikedom  

4. originalitet (individuell beskrivning, annat än klichéer eller stereotypiska faser) 

5. inre konsekvens (inga inre motstridigheter) 

6. omnämning av för sexualbrott typiska detaljer 

 

II. Förekomsten av specialkriterier   

1. hänvisningar till sådana detaljer, som överstiger vittnets troliga kapacitet (barnet 

berättar till exempel om hot) 

2. rapportering av personliga emotioner 

3. omnämning av oväntade komplikationer 

4. spontana korrigeringar, specificeringar och kompletteringar  

5. yttrande emot egna intressen  

 

III. Negativa kontrollkriterier  

1. brist på inre konsekvens och motstridigheter  

2. motstridigheter med fysikens lagar eller andra vetenskapligt påvisade faktum 

3. brist på yttre konsekvens (går ej ihop med övriga yttre faktum)  

 

 
32 Se Hirvelä 1997, s. 150.  
33 Se Lahtinen 2008, s. 179.  
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B. Kriterier för olika yttranden och perioden mellan yttranden 

1. instabilitet och förändring av yttrande 

2. tidigare och senare yttrande är sinsemellan icke-konsekventa34  

De ovan presenterade kriterierna har dock fått en del kritik från olika håll. Det har till 

exempel poängterats att metoden inte är någon ”sanningsformel” och att den därmed inte 

blint bör användas i alla enskilda fall.35 Man kan även fråga sig hur kriterierna tillämpar sig 

för att analysera unga barns utsagor om sexuella övergrepp. Barnet kan på grund av sin låga 

ålder sakna de färdigheter som metodens kriterier kräver. Unga barns berättelser kan ofta 

sakna bland annat detaljrikedom och förankring i tid och plats. Om man då väljer att tillämpa 

metoden strikt riskerar man att inget brottsansvar kan nås i fallet.36 

Sammanfattningsvis bör man alltså inte se på kriterierna som några alltid gällande fastslagna 

kriterier, utan istället som ett riktgivande hjälpmedel. Beslutsfattare kan tillämpa metoden 

som ett verktyg för att dela upp värderingen av barnets utsaga i mindre, mer lätthanterade 

delar. På detta sätt underlättas analysen av barnets utsaga. Dessutom kan alternativa 

hypoteser analyseras parallellt.37 Dock bör man alltid ta i beaktan de i det specifika fallet 

gällande omständigheterna (t.ex. barnets unga ålder) vid tillämpandet av kriterierna. 

2.2.3 Vittnespsykologi  

Vittnespsykologi är ett specialområde inom psykologi bestående av olika delområden inom 

psykologi. Vittnespsykologi erbjuder beslutsfattare olika erfarenhetssatser gällande 

värderingen av vittnesutsagors trovärdighet som kan tillämpas bland annat vid frågor kring 

iakttagelser, minne och motiv.38  

Vittnespsykologi har fått ett större utrymme i rättssalen under de senaste åren.39 En del 

vittnespsykologiska erfarenhetssatser har redan åstadkommit, från flera HD prejudikat, ett 

så starkt stöd att dessa kan klassificeras som svagt bindande rättskällor.40 Dock kräver 

implementeringen av vittnespsykologiskdata tid och försiktighet. Experimentella 

forskningar simulerar inte den värkliga världen och rättsprocessen. Även om tillämpningen 

av de användbara forskningsresultaten är begränsat kan de fungera som ett bra hjälpmedel 

 
34 Se kriterielistan Undeutsch 1982, s. 44–52. 
35 Se Haapasalo 2000a, s. 139. 
36 Se Hirvelä 2007, s. 182. 
37 Se Hirvelä 2007, s. 182.  
38 Se Klami 1992, s. 361.  
39 Se t.ex. HD 2013:96 och HD 2014:48. 
40 Marjosola 2021, s. 123. 
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vid identifieringen av felkällor i utsagor. 41 Vittnespsykologiska forskningsresultat ger ofta 

värdet för sannolikheten för olika fenomen, vilka inte alltid stämmer överens med det 

enskilda fallet. Det går därmed inte alltid att tillämpa dessa resultat som generellt 

överensstämmande med verkligheten.42 

För denna avhandling är utsagepsykologi ett relevant område. Inom området har utvecklats 

olika metoder för värdering av utsagor i rättsväsendet. Enligt metoden under delas 

vittnesprocessen upp i olika moment, för att sedan analysera påverkansfaktorer under de 

olika momenten.43  

 

 

 

 

 

 

Denna metod kan vara hjälpsam vid identifieringen av felkällor i utsagor. Jag har därmed 

själv valt att behandla flera av de felkällor som uppkommer i denna modell i min avhandling.  

2.2.4 Felkällors påverkan på utsagor  

Vittnesutsagor är förknippade med en stor mängd olika felkällor och osäkerhetsfaktorer. 

Även om en utsaga verkar trovärdig vid ett första ögonblick, innebär det inte att utsagan fullt 

ut reflekterar det verkliga händelseförloppet. Berättelsen kan ha påverkats av olika felkällor 

såsom till exempel misslyckade iakttagelser, fantasier, minnesluckor, suggestion, upprepade 

 
41 Se Haapasalo 2008, s. 172. Se även Marjosola 2021, s. 122.  
42 Klami 2000, s. 69. 
43 Se Holgerson 2004a, s. 136–137.  
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förhörstillfällen, förändring av minnesbilder, yttre influenser eller lögner. Värderingen av 

utsagor i domstolen påverkas även av beslutsfattarens egna tolkningar, vilka även de 

innehåller olika typer av felkällor. Alla dessa felkällor och osäkerhetsfaktorer leder till att 

vittnesutsagor i allmänhet är mycket komplexa. Inte ens en erfaren beslutsfattare kan urskilja 

en sann utsaga från en osann genom att endast analysera den yttre trovärdigheten.44 Desto 

fler felkällor påverkat utsagan desto svårare är värderingen av utsagan i allmänhet. 

Bevisvärderingen påverkas även av att flera felkällor kan vara svåra att detektera och utreda. 

Risken för att en utsaga påverkats av en eller flera felkällor, som varken vittnet eller 

beslutsfattaren är medveten om, är även stor.45 

Genom att systematisera, söka efter, identifiera och analysera felkällor och deras inverkan 

på utsagor underlättas beslutsfattarens arbete kring värderingen av felkällor. Det är därmed 

av relevans att diskutera inverkan av olika felkällor, hur dessa påverkar utsagan och vilket 

värde utsagan därefter bör ges.46  

Det finns flera olika sätt att dela och klassificera olika felkällor. En möjlighet är att dela 

källorna i två, dels i de orsakade av vittnets egenskaper, dels i de orsakade av externa 

faktorer. En annan indelnings möjlighet, ofta använd i Common Law-länder, är en indelning 

i iakttagelser, minne, kommunikation och personens bedräglighet.47 

Klami har presenterat en metod för indelning som är uppbyggd enligt en händelsekedja. 

Kedjan är uppbyggd efter följande: iakttagelse, tolkning, minne, vittnets berättelse och 

domarens iakttagelser. Dessa delar i kedjan bildar länkar i vilka olika fel och 

missuppfattningar kan ske. Dessutom kan flera länkar uppstå i kedjan till exempel då vittnen 

blir tvungen att flera gånger upprepa sin utsaga eller ifall vittnet presenterar utsagan i form 

av hörsägen. Desto fler länkar i kedjan, desto större är risken för fel i berättelsen.48  

Det finns alltså flera olika möjligheter för indelning av felkällor där de flesta i den stora 

helheten påminner varandra. I denna avhandling har jag valt att dela in och systematisera 

felkällorna med fokus på hur dessa påverkar specifikt barn. Idén bakom systematiseringen 

är att underlätta detektionen av felkällor och deras påverkan på barnets utsaga. Som hjälp 

har jag i min systematisering använt mig av andra välkända indelningssystem (se ovan). Min 

 
44 Se Väisänen – Korkman 2014, s. 721.  
45 Marjosola 2021, s. 120–121.  
46 Se Klami 1992, s. 366–367. 
47 Haapasalo 2000a, s. 20, Pölönen 2003, s. 199 och Cross – Tapper 1995, s. 569.  
48 Klami 1992, s. 366–367.  
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indelning kommer huvudsakligen bygga på en händelselinje. Detta för att kunna underlätta 

utredningen över när felkällor sker och vilka åtgärder kan vidtas för att undvika dessa 

felkällor. Felkällorna kommer därmed analyseras i ordningen: iakttagelser och tolkning, 

minne, förmåga att återberätta, lögner, suggestion och ledande frågor, hörsägen och 

användningen av video- och ljudupptagningar. Det bör dock uppmärksammas att felkällor 

kan uppkomma i en annan ordning eller uppkomma flera gånger under händelselinjen. 

Denna linje representerar dock händelserna i den mest naturliga ordningen.49  

Förutom att presentera felkällorna i en händelseföljd har jag valt att i min systematisering 

gruppera felkällorna. Denna gruppering kommer särskilt ta hänsyn till barnoffer och vad 

som orsakar felkällor och hur dessa påverkar utsagan. Iakttagelser, tolkning och minnet 

grupperas som barnets egenskaper, förmåga att återberätta, lögner och suggestion och 

ledande frågor grupperas som återberättandet av utsagan och hörsägen och användningen av 

video- och ljudupptagningar grupperas som rättsprocessens gång. Här gäller samma sak som 

för händelselinjen, då flera felkällor kunde inkluderas i en annan grupp. Grupperna tar dock 

i hänsyn den linjeriska uppdelningen. Iakttagelser, tolkning och minnet är som felkällor 

starkt kopplade med barnets egenskaper. Förmågan att återberätta, lögner och suggestion 

och ledande frågor är däremot starkt sammankopplade med barnets återberättande av 

övergreppet. Hörsägen och användningen av video- och ljudupptagningar är vidare ihop 

kopplade med själva rättsprocessen och dess gång. Nedan kommer därmed felkällorna 

behandlas enligt följande: a. barnets egenskaper (iakttagelse, tolkning och minne), b. 

återberättandet av händelsen (förmåga att återberätta, lögner, suggestion och ledande 

frågor) och c. rättsprocessessens gång (hörsägen och användningen av video- och 

ljudupptagningar). 

  

 
49 Barnet utsätts för ett övergrepp där iakttagelser upptas och tolkas, dessa iakttagelser och tolkningar förs 

och lagras sedan i minnet och upptas för att återberättas. Dessa återberättelser kan möjligen innehålla lögner. 

Återberättelserna kan även utsättas för suggestion och ledande frågor. Om barnet senare inte längre 

återberättar samma utsaga kan hörsägen möjligen användas. Slutligen kan vid domstolen även användas 

video- och ljudupptagningar. 
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3. Barnets egenskaper 

3.1 Iakttagelse och tolkning 

3.1.1 Iakttagelser och tolkning vid sexuella övergrepp mot barn  

Barnets iakttagelser och tolkningen av dessa är ett relevant ämne vid sexuella övergrepp. 

Barn, särskilt unga barn, har inte samma sexuella kunskap och vetskap som vuxna, vilket 

leder till att barnet kan ha svårigheter att uppfatta händelserna vid ett sexuellt övergrepp. 

Barnet kan uppfatta det sexuella övergreppet exempelvis som en ”lek” eller ”beröring”.50 

Hur barnet uppfattar och tolkar en händelse formar sedan barnets utsaga om det som hänt. 

Detta kan leda till svårigheter vid bedömningen huruvida ett sexuellt övergrepp skett eller 

inte.  

3.1.2 Barnets iakttagelse- och tolkningsförmåga 

Människor uppfattar världen kring sig med hjälp av sina sinnesorgan, sinnesupplevelserna 

förs vidare till hjärnan genom kemiska och elektriska impulser. Genom att tolka dessa 

impulser bildas en uppfattning av den yttre världen. Grundförutsättningen för att kunna göra 

korrekta iakttagelser och tolkningar av världen är att våra sinnesorgan fungerar utan större 

defekter. Dock kan även normalt fungerande sinnesorgan uppfatta omvärlden felaktigt på 

grund av olika sinnesvillor.51    

Människans iakttagelseförmåga och tolkningen av händelsen påverkas stort av olika 

individuella faktorer. Våra personliga egenskaper, såsom till exempel ålder, kunskaper, 

erfarenheter och antaganden om världen påverkar hur vi uppfattar olika händelser. Som en 

följd av detta kan en och samma händelse återges i lika många olika versioner som det fanns 

iakttagare.52  

En persons förväntningar och erfarenheter påverkar personens iakttagelse- och 

tolkningsförmåga. I ett experiment där en person sågs bära på en bensinkanister tolkade 

poliser personen som en pyroman medan jämförelsegruppen tolkade situationen så att 

mannen hade fått slut på bensinen i bilen.53  Man kan fråga sig ifall ett ungt barn, som inte 

kan associera objektet med dess användningssyfte, hade gett som svar något helt annat. 

 
50 Se t.ex. fallet HD 2008:68. 
51 Holgerson 2004a, s. 122.  
52 Holgerson 2004a, s. 123.  
53 Välimäki 2009, s. 8. 
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För äldre barn, tonåringar, finns även risken att barnet varit alkohol- eller drogpåverkad vid 

det sexuella övergreppet. Alkohol- och drogpåverkade har i allmänhet en sänkt iakttagelse- 

och tolkningsförmåga. Hur alkoholpåverkad barnet varit och i vilken utsträckning detta 

påverkat barnets iakttagelse- och tolkningsförmåga är dock svårt att avgöra då barnets utsaga 

senare värderas. I fallet HD 1992:28 fann HovR utsagan av en person, som varit kraftigt 

berusad under händelseförloppet, inte tillräckligt trovärdig, dels på grund av att personen 

varit så kraftigt alkoholpåverkad. HD ansåg däremot att personens utsaga passade ihop med 

andra faktum i fallet, varmed utsagan skulle ses som den mest trovärdiga beskrivningen av 

händelsen.  

HD:s uttalande i fallet tyder på att även iakttagelser och tolkningar som skett där olika 

omständigheter påverkat iakttagelse- och tolkningsförmågan negativt, kan ses som 

trovärdiga. Istället för att generalisera att en viss typ av störning i iakttagelserna och 

tolkningen av händelsen skulle leda till att dessa vore icke trovärda, bör en värdering i det 

enskilda fallet göras där andra omständigheter tas i beaktan för värderingen av utsagan i sin 

helhet. En utsaga kan alltså vara trovärdig även om någon typ av negativ påverkan skett av 

iakttagelserna eller tolkningen av händelsen.  

Även omständigheterna kring händelsen påverkar hur människor uppfattar ett 

händelseförlopp. En kort och snabb händelse kan vara svår att uppfatta, medan ett 

händelseförlopp som utspelade sig över en längre tid eller vilken skett flera gånger ofta leder 

till mer korrekta iakttagelser. Dock kan flera gånger upplevda sexuella övergrepp leda till 

svårigheter gällande differentieringen av de enskilda övergreppen. I dessa situationer kan 

det vara svårt för barnet att sära på de olika iakttagelserna. Detta kan anses försämra 

trovärdigheten av barnets berättelse, med trovärdighetskriterierna gällande bland annat 

detaljrikedom och förankring i tid och plats, tagna i beaktan. Huruvida händelsen varit 

stressfull, traumatisk eller på annat sätt psykiskt påfrestande kan även påverka människans 

iakttagelse- och tolkningsförmåga. I dessa situationer är det vanligt att personen iakttar 

endast vissa detaljer medan andra detaljer blir utanför sfären av iakttagelser. Sexuella 

övergrepp är i allmänhet psykiskt påfrestande vilket kan leda till olika typer av problem 

gällande barnets möjlighet att iaktta och tolka händelseförloppet och dess detaljer.54   

Då vi talar om barn specifikt som iakttagare av en händelse, är den allmänna uppfattningen 

att barns förmåga att iaktta och tolka en händelse är sämre än en vuxens förmåga. Detta 

 
54 Haapasalo 2000a, s. 24–26.  
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behöver dock inte vara hela sanningen. Barn kan minnas sina iakttagelser sämre än en vuxen, 

men de iakttagelser barnet sedan minns kan vara mycket exakta.55 Barn kan dessutom iaktta 

vissa detaljer mer noggrant jämfört med en vuxen iakttagare. Vuxna iakttagare uppfattar ofta 

inte små detaljer i vardagliga situationer. Ett barn som möter nya situationer och därmed 

saknar förhandsuppfattningar uppmärksammar och iakttar lättare även de små detaljerna i 

situationen.56  

3.1.3 Bevisvärdering av en utsaga med iakttagelse och tolknings fel 

Som människor kan vi omöjligen göra hundra procent korrekta och hela händelseförloppet 

omfattande iakttagelser. Det finns även flera risker när det kommer till hur vi tolkar det vi 

iakttagit. Vi kan då fråga oss hur vi bör värdera en utsaga som till någon mån påverkats av 

iakttagelse- eller tolkningsbrister. Vid fall av sexuella övergrepp mot barn kan man urskilja 

två huvudgrupper av problem gällande iakttagelser och tolkning. För det första finns det en 

risk att barnen genom sina iakttagelser och tolkningen av dem uppfattar den sexuella 

handlingen som något annat och därmed i sin utsaga talar om till exempel någon typ av ”lek” 

eller ”beröring”. Den andra risken ligger i barnets möjlighet att göra tillräckligt omfattande 

iakttagelser av händelseförloppet. För snäva iakttagelser riskerar att barnets utsaga anses 

svag vid en bedömning i ljuset av trovärdighetskriterierna, såsom bland annat förankring i 

tid och plats, utsagans detaljrikedom, konkrethet och inre konsekvens.   

I de fall barn talar om övergreppet som till exempel en ”lek” är det viktigt att 

händelseförloppet kring denna ”lek” undersöks. Om barnets mer specificerade utsaga kring 

denna ”lek” klart tyder på att händelsen uppfyller kraven på ett sexuellt övergrepp, är det 

enligt min mening klart att barnets utsaga inte bör ges något mindre bevisvärde på grund av 

att barnet i sina egna iakttagelser och tolkningar inte kunnat uppfatta situationen som ett 

övergrepp. Det är, som ovan diskuterats, vanligt att åtminstone unga barn har svårigheter 

kring uppfattandet av denna typ av händelser. Det blir därmed upp till de vuxna i fallet att 

genom att själv tolka barnets iakttagelser och tolkningar göra en uppfattning av 

händelseförloppet. I de situationer barnet misstänks utsatts för ett övergrepp men barnet på 

grund av iakttagelse- och tolkningsbrister, inte kan ge en utsaga som skulle tyda på detta går 

det tyvärr inte att göra mycket. Att här pressa barnet genom till exempel olika typer av 

suggestion leder slutligen till att barnets utsaga inte kan ges mycket värde som bevis.57 I fall 

 
55 Se Välimäki 2009, s. 8.  
56 Se Haapasalo 2000b, s. 386.  
57 Läs mer om suggestion och hur ledande frågor påverkar barnets utsaga i kapitel 4.3.  
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det i fallet finns tillräckligt annan bevisning kan en fällande dom möjligtvis ändå nås, men 

barnets utsaga får då ringa betydelse vid bevisvärderingen gällande själva händelseförloppet.  

I de fall barnet, på grund av iakttagelse- och tolkningsfel, ger en svag utsaga i ljuset av 

trovärdighetskriterierna bör det enligt min mening tas i beaktan att barnets egenskaper och 

olika omständigheter kan ha påverkat att barnet inte till exempel kan särskilja på de olika 

händelserna. Forskning har visat, såsom ovan diskuterats, att bland annat barnets ålder och 

trauman kring händelsen påverkar hur barnet iakttar och tolkar det som hänt. Att då ge 

barnets utsaga som bevis ett lägre värde på grund av att alla kriterier inte uppfylls är inte 

enligt mig meningsfullt. Att istället värdera barnets utsaga i det enskilda fallet och endast 

använda de olika kriterierna riktgivande, kommer ge ett bättre resultat. Då kan en utsaga som 

kanske saknar en stor mängd detaljer och där de olika övergreppen är svåra att särskilja, ändå 

ses som ett starkt bevis på grund av andra aspekter i berättelsen.  

Sammanfattningsvis anser jag alltså viktigt att beslutsfattare ser på barnets utsaga i det 

enskilda fallet och att trovärdighetskriterierna inte ges för stort utrymme här. Om utsagan 

till andra delar kan anses trovärdig, bör inte mindre iakttagelse- eller tolkningsfel, enligt mig 

i alltför hög grad sänka på denna trovärdighet av utsagan. Liknande slutsatser kan dras från 

fallet HD 1992:28. Bara för att barn saknar sexualkunskaper och inte kan förstå vad de utsatts 

för, bör inte ställa dem som offer i en sämre position. Likaså bör saknaden av iakttagelser 

som inte relevant påverkar utsagan, inte försämra barnets rättigheter. Det faktum att barn 

som en följd av sina egenskaper inte kan göra lika omfattande iakttagelser och tolkningar 

bör alltså tas i beaktan i beslutsfattandet. Om inte, riskerar barn automatiskt placeras utanför 

skyddet av rättssystemet.  

3.2 Minne 

3.2.1 Allmänt om minnet  

Ännu på 60-talet fanns det en uppfattning om att vårt minne skulle fungera som ett 

videoband. Denna uppfattning hade sin grund i en hjärnforskning där man genom att reta 

hjärnans olika delar fick minnen att komma fram.58 Idag vet vi att minnet inte fungerar som 

ett videoband och att minnesbilder från en händelse inte överensstämmer exakt med vad som 

skedde i verkligheten. I vårt minne smälter de verkliga händelserna, våra tidigare 

upplevelser, tankar och känslor ihop. Vid analys av minnet kan tre olika kategorier åtskiljas: 

kodning, lagring och hämtning. Under alla dessa skeden kan minnen ändra form, nya delar 

 
58 Suomela 2000, s. 375–376.  
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kan adderas eller delar kan falla bort. Förvrängning av minnet kan alltså ske under alla de 

tre minnesprocesserna. Vid analys av minnet som felkälla är det även relevant att 

kategorisera orsaker bakom förvrängning av minnet i händelse- och vittnesfaktorer. 

Händelsefaktorer innehåller bland annat längden av händelsen och huruvida händelsen varit 

stressfull, hotande eller traumatisk. Vittnesfaktorer som inverkar förvrängande på minnet 

kan vara till exempel vittnets ålder, tidigare erfarenheter och bakgrund.59  

Hur barnets minne utvecklas påverkas av flera olika faktorer bredvid själva 

åldersutvecklingen. Man har kunnat påvisa att barn vars föräldrar förklarar händelser åt 

barnet och barn vars föräldrar deltar i konversationer kring händelser lär sig konstruera 

meningsfulla och organiserade representationer av händelser. Dessa barn har som en följd 

lättare att minnas händelser från det förflutna.60 Nedan kommer närmare diskuteras 

utvecklingen av barnets minne.  

3.2.2 Utvecklingen av barnets minne 

Vad barn minns och hur deras minne fungerar är starkt kopplat med barnets ålder. Desto 

äldre barnet blir desto mer utvecklas hjärnan och förmågan att minnas händelser. I allmänhet 

går det inte att minnas och verbalt återberätta händelser som skett före 3–4 års åldern, om 

inte händelserna varit speciella eller betydelsefulla. Gällande minnen som varit speciellt 

betydelsefulla kan det vara möjligt att minnas händelser från så tidigt som två års åldern. 

Dessa minnen är dock ofta vaga och kräver en hel del hjälp för att återhämtas. Dessa minnen 

bör dock från ett straffrättsligt perspektiv ses som mycket svaga, på grund av den stora risken 

för olika fel.61 

Även om vi som vuxna sällan kan minnas mycket från vår tidiga barndom har de olika 

minnen som implementerats i denna ålder en viktig inverkan på utvecklingen av vårt minne. 

Den huvudsakliga funktionen av minnen i tidig barndom är att bygga upp minnesfunktioner 

på vilka nya minnen senare kan kopplas ihop med. Minnen från denna tid kan bli en del av 

en långtidskunskapsbas även om vi inte längre kan minnas den specifika händelsen som 

byggde upp denna bas.62 

 
59 Se Korkman 2006, s. 18 och Haapasalo 2000a, s. 20.  
60 Korkman 2006, s. 18.  
61 Läs mer ingående om forskning kring barns minnesutveckling och ”spädbarns amnesi” i Rovee-Collier – 

Cuevas 2009, s. 11–36. Se även Lahtinen 2008, s. 187 om utvecklingen av barns minne.  
62 Hayne – Simcock 2009, s. 63–64.  
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Hur explosionsartat små barns minne utvecklas reflekteras i deras kunskapsbas och hur fort 

små barn lär sig nya saker. För att lära sig en ny kunskap krävs det att denna kunskap lagras 

i minnet.63 Vid 4 år kan barn i allmänhet redan minnas de centrala delarna och relevanta 

detaljerna av en händelse som skett till och med ett år tidigare, utan någon hjälp av en vuxen. 

Dock är en utsaga i denna ålder oftast ännu kort och knapp.64 Att barn redan vid 4 års ålder 

kan minnas ett år gamla händelser är en viktig faktor gällande bedömningen av 

trovärdigheten av utsagan. Enligt min mening kan alltså bans utsagor där övergreppet skett 

i denna ålder (3–4 år) anses trovärdiga vad som kommer till minnet, om inget tyder på annat. 

Desto yngre barnet är desto mer kan man dock kräva stödbevisning för utsagan. Just åldern 

mellan 3–4 år kan anses signifikant gällande minnet varmed ett övergrepp som skett vid 3 

års åldern bör anses kunna innehålla mer risker gällande minnet än ett övergrepp som skedde 

vid 4 års åldern. Åldern är dock ingen blind faktor och även barnets andra egenskaper bör 

tas i beaktan när barnets förmåga att minnas analyseras. Det viktigaste är dock att barnet så 

snabbt som möjligt hörs efter övergreppet för att minnet skall hållas färskt och att suggestion 

och ledning undviks. För barn mellan 3–6 år sker glömmandet av minnen snabbare än hos 

äldre barn och vuxna. Desto yngre barnet är desto viktigare är det därmed att barnet hörs så 

fort som möjligt efter övergreppet.  

Förutom barnets ålder som egenskap påverkar även andra aspekter barnets minnesförmåga. 

Barnets språkliga utveckling är starkt kopplat med barnets minnesfunktion och dess 

utveckling. Desto längre utvecklat barnets språkliga kommunikation och förståelse är desto 

mer sannolikt kan barnet återhämta och återberätta minnen. Även barnets övriga erfarenheter 

och kunskaper påverkar utvecklingen av minnet. En tidigare erfarenhetsbas underlättar 

barnet att minnas en händelse, då ny information kan kopplas ihop med tidigare information. 

Som en följd har barnet ofta lättare att minnas händelser som skett upprepade gånger, till 

exempel upprepade övergrepp. Dock är upprepade händelser ofta svåra att skilja åt i minnet 

och att minnas enskilda detaljer kan även vara svårt.65  

Minnet fungerar och utvecklas olika från en individ till en annan och man kan även se 

skillnader i hur minnet fungerar för samma individ från en situation till en annan. Normala 

individspecifika skillnader i minnesfunktionen är dock sällan alltför relevant (med ett 

undantag av några egenskaper såsom ålder) i rätten. Däremot bör rätten ta i beaktan möjliga 

 
63 Hayne – Simcock 2009, s. 64. 
64 Lahtinen 2008, s. 188. 
65 Lahtinen 2008, s. 187–188.  
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exceptionella faktorer, såsom möjliga neurologiska sjukdomar eller olyckor. I fallet HD 

1998:83, gällande bevisvärdering i ett fall rörande försök till dråp, diskuterade HD en strokes 

inverkan på minnet och trovärdigheten av en utsaga. HD kom fram till att de skador 

hjärninfarkten orsakat hade kunnat inverka på personens minne så att rimligt tvivel fanns 

gällande möjliga fel i utsagan. Vidare uttalade HD hur det inte var nödvändigt att med 

säkerhet kunna visa att det fanns fel i utsagan orsakat av minnet, om felet inte var möjligt att 

uteslutas. I fallet kunde därmed en fällande dom inte endast stödja sig på denna utsaga.  

I fall där barnet har någon sjukdom eller råkat ut för en olycka där funktionen av minnet 

klart påverkats, kan alltså detta leda till att minnet ses som en för stor felkälla, för att utsagan 

i sig själv skall kunna leda till en fällande dom. Om dock fel relaterade till minnet kan 

uteslutas från utsagan bör barnets berättelse fortfarande anses trovärdig enligt min mening 

och tolkning av HD:s ovan presenterade fall. För att barnets rättssäkerhet i fallet så långt 

som möjligt skall tillgodoses, bör alltså en djup analys av barnets neurologiska variationer 

utföras för att säkerställa huruvida det finns en möjlighet att dessa variationer inte inverkat 

utsagan. Om sådan inverkan kan uteslutas eller sannolikheten för inverkan endast anses 

ringa, bör barnets minne inte anses som felkälla i fallet.  

3.2.3 Att glömma 

Det är typiskt att rättsprocesser är långa och att det gått en lång tid mellan själva händelsen 

och återberättandet av utsagan i domstolen. Dessutom kan fallet gå vidare till hovrätten eller 

högsta domstolen vilket ytterligare förlänger processens gång. Det är därmed fullt normalt 

att man som människa glömmer och att de originella minnesbilderna bleknar.  

Efter att ett minne kodats, överförs minnet till korttids lagring. Alla minnen överlever inte 

korttidsminnets begränsade lagringsutrymme. De minnen som dock överlever överförs till 

vårt långtidsminne. Det fanns en tid då man trodde att de minnen som överförts till lagring i 

långtidsminnet förhölls passiva ända tills de återhämtades. Detta är dock inte fallet, och idag 

vet vi att minnen i långtidsminnet kan förändas och förloras. Vi glömmer alltså även 

händelser som lagras i vårt långtidsminne.66  

I vilken takt vi glömmer minnen varierar från person till person och från en händelse till en 

annan. För minnen som anses obetydliga sker glömmandet som fortast direkt efter och under 

 
66 Ceci – Bruck 1995, s. 42.  
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de första minuterna efter händelsen. Efter detta sker glömmandet mer jämnt. Minnen som är 

mer betydelsefulla glöms även, men för dem sker glömmandet mer jämnt.67  

Flera personliga egenskaper påverkar hur snabbt vi glömmer en händelse eller delar av den. 

Tidens gång är dock en av mest betydelsefulla faktorer i glömmandet. Även hur många 

gånger och hur ofta minnet återhämtas kan påverka glömmandet. Desto fler gånger minnet 

återhämtas desto starkare blir det, vilket kan sänka takten i vilket minnet glöms bort.68 

För barn, som ofta saknar den erfarenhetsgrund en vuxen har, sker glömmandet i allmänhet 

fortare. Då nya minnen inte kan bindas till tidigare erfarenheter är det även lättare att glömma 

dessa minnen.69  

Det finns en del forskningsresultat kring olika metoder för att återkalla minnen som glömts. 

Som exempel kan nämnas hypnos, kognitiv intervju och användningen av 

återkallelseledtrådar. Forskningsresultaten kring dessa metoder är dock motstridiga. Å ena 

sidan sägs metoderna kunna hjälpa personer att minnas händelser de glömt, å andra sidan ser 

man ingen hjälp av användningen av metoderna.70 Det finns även flera risker med dessa 

typer av metoder, särskilt när det gäller barn. Man har kunnat påvisa att det vid användningen 

av olika minnesåtervinningsmetoder uppstått situationer där människor blivit övertygade om 

att de varit med om ett övergrepp, även om något övergrepp aldrig skett. Detta skadar både 

personen i sig själv och personer i hens omkrets. Vidare kan uppbyggnaden av sådana falska 

minnen vara mycket skadligt för rättsprocessen.71 Enligt min mening bör dessa metoder 

därmed undvikas, dels för att vi inte kan vara säkra på att de ger något resultat, dels för att 

risken är stor att dessa påverkar barnets utsaga och dess trovärdighet.  

3.2.4 Stress och trauma 

Det har gått en hel del diskussioner kring hur stress och trauma påverkar minnet. Flera 

forskningar har även utförts i området. Å ena sidan sägs händelser som upplevts som 

stressiga eller traumatiska vara lättare att minnas och dessa minnen sägs även glömmas i 

långsammare takt jämfört med minnen från vardagliga situationer. Å andra sidan har det 

diskuterats att stressfulla och traumatiska situationer är svårare att minnas, bland annat för 

att människokroppen kan ha svårt att koda minnen då den är stressad och för att det kan vara 

 
67 Haapasalo 2000a, s. 55.  
68 Ceci – Bruck 1995, s. 42.  
69 Haapasalo 2000a, s. 55-56. 
70 Se bl.a. Klami 1992, 154–155 och Haapasalo 2000a, s. 55–56.  
71 Hellblom Sjögren 1997, s. 291–293.  
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svårt att hämta dessa obehagliga minnen ur lagring. Det finns även studier som visar på att 

stress och trauma inte påverkar barnets minne överhuvudtaget.72  

Som redan ovan nämnts kan en mer stressfull eller traumatisk händelse vara lättare för barn, 

speciellt yngre barn, att minnas. Detta forskades i en studie där en rutinläkarkontroll 

genomfördes. Sjuåringar kunde stort sätt återge korrekt vad som skett vid undersökningen 

12 veckor senare medan treåringar mindes betydligt mindre från undersökningen. Om barnet 

däremot fick undergå en smärtsam och obehaglig undersökning mindes treåringarna i 

allmänhet undersökningen lika bra som barn i 5–7 års åldern.73 Det finns alltså en chans att 

yngre barn kan minnas ett sexuellt övergrepp, som ofta är ett känsloladdat minne, rätt bra. 

Det finns även forskningsresultat som tyder på att man minns bättre de viktiga detaljerna i 

en traumatisk händelse jämfört med mindre viktiga delar av händelsen. Ett typ av 

tunnelminne kan uppstå vid dessa händelser, där emotionella och viktiga detaljer läggs i 

minnet.74  

Även om en traumatisk händelse kan leda till att barn, särskilt yngre barn, minns händelsen 

bättre kan trauma och stress även leda till att dessa händelser är svårare att minnas. Detta 

gäller både barn och vuxna, men dock särskilt händelser som skett i tidig barndom. Det finns 

studier som klart tyder på att stress och trauma kan påverka barnets förmåga att minnas 

negativt.75  

Dock de motstridiga resultaten kring hur stress och trauma påverkar minnet är dom flesta 

eniga om hur traumatiska minnen som uppfyller de diagnostiska kriterierna för PTSD skiljer 

sig från vardagliga minnen. Man har kunnat konstatera att traumatiska minnen relaterade till 

PTSD är i genomsnitt mer levande, inkonsekventa och innehåller flera sensoriska detaljer, 

såsom dofter och smaker, jämfört med vardagliga minnen. Även om traumatiska minnen kan 

innehålla mer sensoriska detaljer, innehåller dessa minnen i allmänhet färre andra detaljer 

och minnena är ofta röriga och kan sakna förankring i tid och plats.76 

De motstridiga forskningsresultaten kring hur stress och trauma påverkar vårt minne kan 

delvis förklaras. Dels definieras stress och trauma på olika sätt. Hur ofta man utsatts för en 

 
72 Se bl.a. Klami 1992, s. 157, Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 120–121 och Haapasalo 2000a, 

s. 28–33.  
73 Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 120.  
74 Haapasalo 2000a, s. 29–30.  
75 Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 120–121. 
76 Häkkänen-Nyholm – Häkli 2019, s. 820–821. 
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traumatisk eller stressfull händelse kan även påverka hur minnesbilder uppstår, lagras och 

kan återhämtas. Det är också klart att alla barn upplever trauma och stress på olika sätt.77 

Stress och trauma påverkar även olika de tre delarna av minnet (kodning, lagring och 

hämtning) och vilken del som påverkats kan även ses i huruvida minnesbilden av händelsen 

stärks eller försvagas som en följd av trauma och stress.78 

Det finns alltså ingen klarhet i hur man minns obehagliga, stressfulla, ohanterliga och 

traumatiska minnen, såsom sexuella övergrepp. Både barnets egenskaper och situationen i 

sig själv kan påverka minnesbilden och möjligheten att återkalla denna minnesbild relaterad 

till stress och trauma. Vid värderingen av utsagor om sexuella övergrepp kan, enligt min 

mening, alltså inga allmänna antaganden göras angående hur trauma och stress påverkat 

minnet. Istället bör en enskild värdering utföras där minnet som felkälla analyseras och 

värderas och där inverkan av stress och trauma inte ses som ett styrande faktum åt något håll. 

3.2.5 Omvärldens påverkan på minnen  

Efterhandsinformation är information som på olika sätt och i olika form tillförts vittnet efter 

att händelsen vittnesmålet handlar om skett. Denna typ av information kan tillkomma 

exempelvis genom diskussioner om händelsen, massmedia, annan yttre informationskälla 

eller som en följd av förhörspåverkan, där ledning används omedvetet eller medvetet. Denna 

typ av yttre information kan sedan bli en del av vårt minne och forma det ursprungliga minnet 

så att detta inte längre motsvarar den iakttagelse som skett vid händelsen.79  

Det finns en del forskning kring hur information från den yttre världen påverkar vårt minne 

och hur falska minnen uppstår. Först blir personen övertygad om att den falska händelsen är 

möjlig. Även händelser som till en början verkar rätt så omöjliga eller osannolika kan 

förändras till möjliga och sannolika genom suggestion. Till nästa övertygs personen om att 

hen upplevt den falska händelsen. Ytterlig falsk feedback, ledande, fantasi, manipulation och 

suggestion kan leda till att minnet berikas och att personen blir helt övertygad om att 

händelsen skett i verkligheten. Dessa falska minnen kan sedan återberättas med säkerhet, 

emotion och detalj.80  

Det finns några viktiga slutsatser vi kan dra från forskning kring falska minnen. För det första 

bör suggestion och ledande frågor undvikas då dessa påbygger konstruktionen av falska 

 
77 Lahtinen 2008, s. 190-191.  
78 Shields m.fl. 2017, s. 675.  
79 Holgerson 2004a, s. 129.  
80 Loftus 2003, s. 871.  
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minnen.81 För det andra kan ett falskt minne uppfylla flera av trovärdighetskriterierna kring 

utsagor, såsom detaljrikedom och emotioner. Detta stärker ytterligare det redan tidigare 

diskuterade kring hur trovärdighetskriterierna inte blint bör följas. Yttre influenser kan dock 

påverka utsagan så att detta kan ses vid analys av trovärdighetskriterierna. Bland annat kan 

utsagans konkrethet, inre konsekvens och originalitet påverkas. Trovärdighetskriterierna bör 

därmed inte totalt åsidosättas. Vidare kan vi även konstatera att vittnen bör höras så snabbt 

som möjligt för att minska risken för yttre påverkan (till exempel diskussioner med andra 

och massmedia) på minnet och utsagan.82 Desto längre det gått sedan händelsen, desto större 

är risken för falska minnen. Risken för falska minnen ökar även om vittnet har 

bakgrundsinformation och tidigare erfarenheter som passar samman med den nya falska 

informationen. Lika så finns det en risk för att felaktiga minnen formas som en följd av 

terapi.83 Det finns även stöd för att risken för falska minnen minskar ifall vittnet varnas om 

riskerna kring yttre information, hur denna information kan vara falsk och påverka ens egna 

minnesbilder relaterade till händelsen.84  

Barn, liksom vuxna, kan bli utsatta för efterhandsinformation, vilken sedan kan påverka 

deras minnen av händelser. Det har utförts en hel del diskussioner kring huruvida barn är 

mer suggestibla än vuxna85 och hur detta påverkar uppkomsten av falska minnen. Den 

ledande åsikten är att barn, särskilt yngre barn, påverkas lättare av suggestion vilket även 

inverkar på hur lätt falska minnen uppkommer hos dem. Forskning har även visat på att barn 

påverkas i en högre grad av efterhandsinformation som introducerats av en vuxen gentemot 

efterhandsinformation som introducerats av ett annat barn. Varför barn lättare påverkas av 

efterhandsinformation kan delvis förklaras med att barn har en mer begränsad erfarenhet på 

vilket bygga sina tolkningar, vilket leder till att dessa tolkningar och de minnen som uppstår 

i allmänhet är enklare och mer konkreta än vuxnas. Detta kombinerat med den auktoritet 

barn ser hos vuxna, ökar risken för att minnen påbyggs och utfylls och att falska minnen 

därmed uppstår.86 

Man har även kunnat konstatera att påverkbarheten varierar beroende på hur känsloladdad 

händelsen varit. I en studie kom man fram till att 3–6 åringar var lättare att missleda gällande 

neutrala händelser än gällande känsloladdade händelser. Detta kunde tyda på att barn som 

 
81 Mer om suggestion och ledande frågor i kapitel 4.3.  
82 Loftus 2003, s. 871.  
83 Väisänen – Korkman 2014, s. 730–731. 
84 Klami 1992, s. 389. 
85 Mer om huruvida barn är mer suggestibla än vuxna kommer diskutera i kapitel 4.3.  
86 Holgerson 2004a, s. 130.  
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utsatts för sexuella övergrepp inte kan påverkas i lika stor skala av efterhandsinformation. 

Även om risken för påverkan på minnen gällande sexuella övergrepp kan vara mindre än 

påverkan på en mer vardaglig händelse, är det fortfarande klart att yttre omständigheter kan 

påverka minnet av ett övergrepp.87 Risken för en felkälla gällande minnen som påverkats av 

yttre omständigheter bör därmed utredas vid processer kring sexuella övergrepp mot barn.  

I allmänhet utreds inte vem ett vittne diskuterat med och vilken typ av efterhandsinformation 

hen kunnat utsättas för. Barn är dock ett undantag för detta. Vid förhör med barn är 

utredningen av efterhandsinformation en rekommenderad åtgärd. I den bästa möjliga 

situationen kan barnet minnas vilken typ av information hen hört från utomstående källor. I 

en sådan situation kan domstolen jämföra de olika informationskällorna och hur dessa 

påverkat barnets utsaga i fallet.88  

3.2.6 Bevisvärdering gällande minnesfel 

Vi vet att barn har ett knappare minne än vuxna i flera hänseenden och att minnet utvecklas 

då barnet växer.89 Det är därmed klart att minnet som felkälla leder till mer komplexa och 

mer frekventa problem vid bevisvärderingen av en barns utsaga i jämförelse med en vuxens 

utsaga. Hur bör man då ta i beaktan minnesrelaterade fel i rättsprocessen och värderingen av 

fel i barns berättelser om sexuella övergrepp? 

För det första är det viktigt att så långt som möjligt undvika att nya felkällor relaterade till 

minnet uppstår som en följd av rättsprocessen. Här bör tid och förhör tas i beaktan. Desto 

längre tid det gått sedan övergreppet, desto större är risken för glömmande. Det är därmed 

viktigt att hörandet av barnet sker så snabbt som möjligt. Vid själva hörandet skall 

förhörsmetoder som kan påbygga falska minnen, bland annat suggestion, undvikas. En del 

ledning kan användas ifall barnet har svårigheter kring att minnas90 men mer utförliga 

metoder för att återhämta glömda minnen skall undvikas då det saknas klart stöd för att dessa 

metoder skulle fungera. Dessutom innebär metoderna flera olika risker. Vid 

förhörssituationen skall även tas hänsyn till hur trauma och stress kan påverka barnets minne. 

Barnet kan till exempel behöva mer tid för att återhämta sina minnen. Möjligheten att 

använda videoinspelningar från förhör med barn under 15 år som bevis i rätten91, fungerar 

 
87 Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 121.  
88 Se om förhör med barn i Korkman – Pakkanen – Laajasalo 2018. Mer om hur efterhandsinformation kan 

analyseras Klami – Sorvettula – Hatakka 1995, s. 177–179.  
89 Om utvecklingen av barnets minnen i kapitel 3.2.2. 
90 Läs mer om användningen av ledande frågor och när användningen kan vara motiverad i kapitel 4.3.3. 
91 Läs mer om användningen av bild- och ljudupptagningar i kapitel 5.1. 
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som ett hjälpmedel för att minska risken gällande felkällor relaterade till minnet. Denna 

möjlighet till videoinspelning bör användas och fokus bör läggas på att inspelningen blir av 

hög kvalitet.92   

Efter att hörandet av barnet utförts med åtanke på felkällor gällande minnet är det upp till 

beslutsfattaren i det enskilda fallet att avgöra huruvida barnets utsaga påverkats av någon 

felkälla relaterad till minnet. Såsom tidigare diskuterats bör fokus inte läggas på icke-verbala 

faktorer utan på utsagan i sig själv. Det samma gäller minnet och dess felkällor. Vid 

bedömning huruvida barnets utsaga påverkats av någon minnesrelaterad felkälla bör fokus 

istället läggas på vilket sätt utsagan uppkommit och vad som kunnat påverkat 

minnesbilderna av händelsen.93 Ingen minns perfekt en händelse, om då barnets minne till 

centrala delar inte visar tecken på felkällor bör utsagan bedömas som ett starkt bevis i rätten 

enligt min mening.  

Om det istället vid en analys av minnesbilderna kan konstateras att någon typ av felkälla 

påverkat minnet blir det upptill beslutsfattaren i det enskilda fallet att värdera hur detta 

påverkat trovärdigheten av barnets utsaga. Om minnesbilderna till centrala delar påverkats 

av en felkälla anser jag att barnets utsaga bör värderas som ett svagt bevis. Samma gäller 

situationer där barnet vid tidpunkten för övergreppet varit ung (under 2 års ålder) och enligt 

vad forskning tyder på, inte möjligen kan minnas dessa händelser. Även om barnet skulle 

kunna minnas små delar av sådana tidiga minnen är risken för fel stor. Om däremot endast 

detaljer eller enstaka delar av händelseförloppet påverkats av en felkälla skall det fortfarande 

finnas en möjlighet, enligt mig, att utsagan med hjälp av stödbevis leder till en fällande dom. 

Dock bör här göras en djup analys av minnesbilderna för att kunna avgöra hur och i vilken 

omfattning dessa påverkats. 

Minnesfel är en av de felkällor som kan påverka en barns utsaga i störst omfång och som 

felkälla är ihopkopplad i någon mån med alla andra behandlade felkällor. Det är därmed av 

ytterst vikt att dessa felkällor så långt som möjligt undviks. En viktig åtgärd gällande 

minnesfel jag anser bör vidtas är att stadga inom vilken tid ett barn måste höras då misstanke 

om sexualbrott uppstått. Genom att rikta resurser på att i ett så tidigt skede som möjligt höra 

barnet, minskar risken för att barnet glömmer och för yttre påverkan av minnesbilderna.  

  

 
92 Väisänen – Korkman 2014, s. 732.  
93 Väisänen – Korkman 2014, s. 732.  
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4. Återberättandet av händelsen 

4.1 Förmåga att återberätta 

4.1.1 Allmänt om barns förmåga att återberätta 

Barns förmåga att återberätta en händelse innehåller flera moment som inverkar på hur 

barnets utsaga utformas och hur den förstås i förhållande till den verkliga händelsen. Redan 

ett barn under skolåldern kan återberätta en händelse som hen själv upplevt. Dock påverkar 

barnets egenskaper, såsom ålder och utvecklingsnivå, och sociala miljö barnets förmåga att 

återberätta. Även om yngre barn kan i allmänhet återberätta delar av en händelse i korrekt 

ordning, kan äldre barn oftare berätta längre, mer komplexa och detaljrika berättelser. 

Barnets förmåga att återberätta är starkt kopplat med hens minne och organiseringen av olika 

minnesbilder. Desto äldre barnet blir desto mer utvecklas minnets olika funktioner vilket 

underlättar återberättandet.94 Yngre barns berättelser innehåller alltså i allmänhet mindre 

information vilket gör att man ofta blir tvungen att ställa flera och mer specifika frågor till 

barnet för att kunna bilda en helhetsuppfattning av händelsen. Här gömmer sig dock flera 

faror i form av bland annat suggestion, som kan påverka barnets utsaga till och med i en så 

stor utsträckning att utsagan inte längre kan användas som bevis i rätten.95  

För övergrepp som skett då barnet varit ungt finns det ytterligare problem. Man har kunnat 

komma fram till att barn inte kan återberätta en händelse barnet upplevde innan hen lärde 

sig tala. Detta innebär att man inte kan få en utsaga av ett barn i situationer där barnet 

misstänkts ha utsatts för sexuella övergrepp innan barnet lärde sig tala.96 

Barnets förmåga att återberätta en händelse påverkas stort av barnets språkliga utveckling 

och -nivå, barnets förmåga att uppfatta tid och barnets koncentrationsförmåga. Dessa ämnen 

kommer därmed närmare behandlas i detta kapitel.  

4.1.2 Språk 

Vid återberättandet av en händelse kan det, särskilt för yngre barn, uppstå problem kring 

språket. Barnet kanske inte förstår de till dem ställda frågorna eller missförstår dem, eller så 

kan den vuxna, till exempel en förälder, psykolog eller förhörsledare, missuppfatta det barnet 

återberättar. Barnets utsaga kan alltså förvrängas som en följd av barnets ännu svaga 

 
94 Läs mer om utvecklingen av barnets minne och minnet som felkälla i kapitel 3.2. 
95 Se Korkman 2008, s. 458. Läs mer om suggestion och dess faror i kapitel 4.3.  
96 Korkman 2008, s. 458.  
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språkutveckling. Det är därmed relevant att ta i hänsyn barnets språkliga kunskaper både då 

barnet hörs och då barnets utsaga värderas som bevis.97 

Då barnet är 12 månader består barnets språkliga kommunikation av ett-ordssatser. Vid 18 

månader har förmågan övergått till två-ordssatser och vid cirka två års åldern kan barnet 

kommunicera med tre-ordssatser. De nästkommande två åren utvecklas barnets språk 

explosionsartat. Den språkliga utvecklingen möjliggör att barnet kan utveckla ett 

självbegrepp och förmå en tankeverksamhet som kan uttryckas verbalt. Barnet blir 

medveten, ofta vid 18 till 24 månaders ålder, om att hen är sitt eget väsen. Som en följd av 

att barnet lär sig knyta sina egna erfarenheter till ett självbegrepp kan barnet även börja 

verbalt kommunicera det hen varit med om.98 Först efter denna utveckling kan barnet 

återberätta ett övergrepp hen blivit utsatt för. Dock finns det ännu risk för att barnets språk 

som felkälla påverkar utsagan.  

Vid fem års åldern kan ett barn tala i princip som en vuxen. Den största skillnaden ligger i 

ordförrådet. Barnets ordförråd i denna ålder är begränsat till cirka 1500 ord medan en vuxen 

persons ordförråd innehåller i medeltal 60 000 till 120 000 ord. Barnets uttryckningsförmåga 

är inte heller lika sofistikerad som hos en vuxen. Barn i denna ålder kan alltså fortfarande 

inte uttrycka sig språkligt lika precist som en vuxen, vilket kan leda till att missförstånd lätt 

uppstår. Vid sju års åldern och skolstarten, utvecklas barnets språkliga kunskaper än mer lik 

de vuxnas. Risken för missförstånd, åt båda hållen, sjunker, men försvinner inte. Barnets 

språkliga utveckling baserar sig inte endast på åldern, vilket medför att även äldre barn kan 

missförstå och missförstås. Därmed bör även äldre barns utsagor värderas med möjliga 

språkliga fel tagna i beaktan.99  

Förutom barnets ålder bör även möjliga inlärningssvårigheter och utvecklingsförseningar tas 

i beaktan, då dessa är relevanta för barnets förmåga att språkligt kommunicera. 

Inlärningssvårigheter och utvecklingsförseningar kan påverka barnets förmåga att 

återberätta en händelse på flera vis. Dessa barn är ofta lättare påverkade av suggestion och 

har ett svagare minne. Dessutom är ofta behovet att vara till lags större för dessa barn. 

Statistik tyder även på att dessa barn har en större risk för att bli utsatta för brott. Det är 

därmed av ytterst stor vikt att dessa barns specialbehov tas i beaktan då de hörs. För det 

första bör barnet utvärderas för att klargöra huruvida barnet har någon typ av 

 
97 Se t.ex. Haapasalo 2000a s. 104 och Sutorius 2003 s. 428. 
98 Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 114–115.  
99 Se Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 116–120.  
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inlärningssvårighet eller utvecklingsförsening. Det är inte ovanligt att dessa svårigheter och 

förseningar först upptäcks vid det här skedet. Ifall barnets inlärningssvårigheter och 

utvecklingsförseningar förbises, riskerar man att misstolka barnets sätta att prata eller lämna 

frågor obesvarade. Ifall barnet upptäcks ha någon inlärningssvårighet eller 

utvecklingsförsening bör detta tas i beaktan vid hörandet av barnet, för att minska risken för 

missuppfattningar. Barnet kan till exempel behöva mer tid för att bekanta sig med nya 

situationer och människor. Om dessa behov tas i beaktan förbättras barnets förmåga att 

återberätta vilket underlättar arbetet både för den vuxna som hör barnet och personen som 

värderar barnets utsaga.100  

Barnets olika egenskaper kan även leda till att barnet till exempel känner sig bekväm med 

att prata med en vuxen hen känner men inte med en obekant. Därmed finns det en risk att 

barnet berättat om övergreppet till en vuxen, men nekar övergreppet senare under processen. 

Då får hörsägen ofta en roll som bevis, och här är det viktigt att beslutsfattaren tar i beaktan 

att det finns en möjlighet att barnet berättat om övergreppet till en vuxen men inte någon 

annan. Då kan barnets egenskaper och funktionsvariationer tas i beaktan för att avgöra om 

detta möjligtvis kunnat ske.101 

Flera olika aspekter bör tas i beaktan när barnets språkliga utveckling och dess inverkan som 

felkälla på barnets utsaga analyseras och bedöms.  

För det första bör fonologi tas i beaktan. Fonologi är ett vetenskapsområde inom språkljud. 

Huruvida barnet kan artikulera sin utsaga korrekt eller inte har en stor betydelse för 

uppkomsten av missförstånd. Barnets förmåga att själv artikulera ord korrekt utvecklas 

senare och mer långsamt än barnets förmåga att förstå. Därmed är risken större här att den 

vuxna inte förstår eller missförstår vad barnet säger än att barnet inte skulle förstå den vuxna. 

I en situation där den vuxna inte förstår barnet är det viktig att inte gissa eller leda barnet 

vidare genom suggestion. Istället bör följdfrågor, vilka inte är ledande, ställas för att kunna 

klargöra situationen. Kunskapen om vanligt förekommande fonologiska fel hos barn kan 

hjälpa den vuxna att uppfatta barnets utsaga korrekt. Även i den specifika situationen, där 

barnet har svårigheter med artikulering, kan de vuxna finna hjälp i att analysera vilka fel 

barnet gör och klassificera dem för att vidare kunna förstå barnets utsaga korrekt.102  

 
100 Se Lahtinen 2008, s. 192–193.  
101 Läs mer om hörsägen i kapitel 5.1.  
102 Se Korkman 2006, s. 28. Se även Marjosola 2021, s. 119. 
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Förutom barnets förmåga att artikulera bör även barnets ordförråd tas i beaktan. Såsom ovan 

redan nämndes är barnets ordförråd litet i jämförelse med en vuxen. Även om barnet redan 

kan tala bra och förstår tal bra, innebär barnets begränsade ordförråd och uppfattandet av ord 

flera olika risker. Det tar en lång tid för barnets vokabulär att utvecklas från några enstaka 

ord till ett förråd med upp till 120 000 ord. Hur och i vilken grad barnets vokabulär utvecklas 

är långt sammankopplat med den livsmiljö barnet lever i. Samma ålders barn kan därmed ha 

ett mycket varierande ordförråd både gällande dess storlek och innehåll.103  

Det finns flera risker gällande barnets vokabulär. Barnet förstår nödvändigtvis inte frågor 

ställda till hen, eftersom frågorna innehåller ord utanför barnets ordförråd. Barnet kan även 

förstå ett ord i någon kontext men inte i en annan. Det finns därmed en risk att barnet förstår 

eller använder ett ord ur kontext vilket leder till missuppfattningar. Forskning har även visat 

på att barn kan använda ord innan de egentligen förstår ordets innebörd. Det finns vissa 

koncept och ord som är speciellt svåra för barn att förstå, samtidigt som dessa koncept och 

ord är viktiga för utredningen av sexualbrott mot barn. Ett exempel är ordet ”beröring” som 

kan innebära flera olika saker, och kan leda till svårigheter för barnet gällande uppfattningen 

och meningen med ordet.104  

En annan risk med språket finns kopplat med användningen av ett för invecklat språk. Långa 

och svårt uppbyggda frågor, ökar risken för missförstånd. Man bör därmed undvika bland 

annat flera eftervarandra följande frågor, passiv form och frågor som innehåller för mycket 

information. Dessa typer av frågor sänker riktigheten av barnets svar. Forskning har visat på 

att korta, lättförstådda och till barnets utvecklingsgrad passande frågor genererar den mest 

korrekta informationen. Komplexa frågeställningar är inte endast en risk för yngre barn, även 

barn i skolålder och till och med vuxna kan ha svårigheter i att förstå de frågor som ställs 

under brottsutredningar. Vid uppbyggnaden av frågor bör även tas i beaktan hur orden hon, 

han, de och det används. Vid tillämpningen av dessa ord finns det en risk för missförstånd 

hos barnet. Det är därmed bäst att i frågeställningen använda personers och sakers riktiga 

namn (”träffade du dem ofta?”/”träffade du mormor och morfar ofta?”)105 

Slutligen bör även barnets sociala kompetens kring diskussioner tas i beaktan. Barn saknar 

ofta ett strukturerat sätt att diskutera och kan därför lätt hoppa från ett ämne till ett annan 

mitt i en diskussion. Det är viktigt att den vuxna upprepat påminner barnet om ämnet som 

 
103 Se Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 116–117 och Korkman 2006, s. 28–29. 
104 Korkman 2006, s. 28–29.   
105 Se både Lahtinen 2008, s. 191–192 och Korkman 2006, s. 30. 



34 
 

diskuteras. Om barnet inte påminns om ämnet och byter till ett annat ämne, vilket den vuxna 

inte uppmärksammar kan olika missförstånd uppstå åt båda hållen.106 Barn har även en 

tendens att besvara en fråga med den första tanken som kommer upp, även om denna inte är 

relevant. Barnet kan finna denna sak viktig, medan den vuxna inte förstår 

sammankopplingen mellan frågan och svaret. Vidare bör även beaktas att barn, särskilt barn 

under skolåldern, saknar en kunskap att återberätta en händelse från början till slut i 

händelseföljd utan distraktioner.107  

Ett sätt att hjälpa barn som har svårt att återberätta om en händelse är att låta barnet rita 

samtidigt som hen berättar. Forskning har visat på att barn som återberättat händelser med 

hjälp av teckningar kunnat återberätta händelsen mer detaljrikt än barn som endast 

återberättat händelsen muntligt. Vid denna metod bör man dock vara medveten om risken 

med barnets fantasi.108 

För att barnet på bästa sätt skall kunna återberätta om övergreppet är det sammanfattningsvis 

viktigt att ta i beaktan barnets ålder och andra egenskaper, såsom inlärningssvårigheter och 

funktionsvariationer. De frågor som ställs barnet bör vara anpassade till barnets ålder och 

egenskaper, men även i allmänhet bör de vara så lättförstådda som möjligt. Man bör undvika 

alltför långa frågor. Frågor med endast några ord är att rekommendera. Vidare bör enkla 

grammatiska strukturer, utan bisatser och svåra tidsformer tillämpas. Om samma saker bör 

användas samma ord genom hela hörandet. Det är även rekommenderat att använda konkreta 

och visuella ord.109  

4.1.3 Tidsuppfattning 

Barn, särskilt yngre, saknar ofta den förmåga vuxna har att uppfatta tid. Detta innebär att 

barn kan ha svårigheter vi återberättandet gällande förankring av tidpunkt (när skedde 

övergreppet), händelsens längd (hur lång tid pågick övergreppet) och antalet (hur många 

gånger upprepades övergreppet).110 Att barnet saknar denna förmåga att uppfatta tid innebär 

att barnet ofta har svårigheter att berätta om händelser som skett i det förflutna.111 

Barn under skolåldern har i allmänhet svårt att uppfatta tid och tidsbegrepp. Att placera olika 

händelser tidsmässigt och att placera flera händelser i tidsmässig ordningsföljd kan därför 

 
106 Korkman 2006, s. 30–31.  
107 Se Haapasalo 2000, s. 105.  
108 Se både Lahtinen 2008, s. 194 och Haapasalo 2000b, 387.  
109 Se Haapasalo 2000a s, 104–106 och det ovan diskuterade.  
110 Se Lahtinen 2008, s. 192.  
111 Lehtinen 2009, s. 13. 
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vara svårt, om inte omöjligt, för barnet. Barn kan vid 3–4 års åldern börja använda sig av 

termerna ”före”/”efter” men barn behöver inte förstå ordens egentliga innebörd innan 

skolåldern. Senare lär sig barn använda sig av veckodagar, årstider, månader och klocktider. 

Först i medeltal vid 10 års åldern når barn samma uppfattningsförmåga som vuxna gällande 

tid.112 

För att undvika missförstånd relaterade till tid och antal övergrepp är det avgörande att den 

som utför hörandet av barnet tar reda på barnets uppfattning kring tid. Här kan barnets ålder 

användas som riktgivande faktor i huruvida tid kan diskuteras. Barnets egenskaper bör dock 

bedömas i det enskilda fallet för att avgöra huruvida tidsbegrepp kan användas vid hörandet. 

I fall barnet inte förstår tidsbegrepp bör dessa undvikas vid hörandet av barnet. Även frågor 

som ”när” och ”hur många gånger” bör tillämpas med försiktighet, alternativt utelämnas. 

Förankring av tid och detaljer kring hur många gånger ett övergrepp skett är dock faktorer 

som tas i beaktan vid trovärdighetsbedömningen av barnets utsaga. Därmed skall inte 

möjligheten att få information om när övergreppet skett totalt överses. Även om barnet inte 

ännu bemästrat tidsbegrepp kan andra tillgångsvägar användas för att få någon typ av bild 

över när de sexuella övergreppen skett och hur många övergrepp det handlar om. Ett 

tillvägagångsätt är till exempel att diskutera omgivningen kring barnet vid tiden av 

övergreppet. Barnet kan då exempelvis minnas vilket program kom på tv:n eller att julgranen 

nyligen dekorerats. Genom dessa olika minnesbilder kan möjligtvis övergreppet förankras i 

tid.113  

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att inte använda sig av tidsbegrepp ifall barnet inte 

förstår fullt ut dessa. Dock bör man inte ge upp i att kunna förankra tiden för övergreppet, 

andra tillgångsvägar bör istället tillämpas.  

4.1.4 Koncentrationsförmåga 

För att kunna återberätta en händelse, särskilt en mer komplicerad händelse, krävs även 

koncentrationsförmåga. Det krävs alltså att barnet kan rikta sin uppmärksamhet till det 

relevanta ämnet.  

Vad barn uppmärksammar i stunden byter och hoppar mellan olika ting i allmänhet lättare 

än hos vuxna. Barn kan även uppmärksamma och anse ett ämne som viktigt och relevant 

medan en vuxen inte ser situationen lika. Medan ett 3–5 år gammalt barns 

 
112 Se Korkman 2006, s. 29 och Haapasalo 2000b, s. 387.  
113 Se Korkman 2006, s. 29 och Haapasalo 2000b, s. 387. 
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koncentrationsförmåga i medeltal ligger på 10–15 minuter, beroende på ålder och andra 

egenskaper, kan en 6–7 åring redan koncentrera sig på samma sak i medeltal i 60 minuter.114  

För att barnets utsaga skall kunna uppfattas i bästa möjliga mån, krävs det att barnet kan 

koncentrera sig i situationen. Som hjälp till detta bör användas en lugn plats utan onödiga 

distraktioner. Även om barnvänlighet är väsentligt, kan ett rum fyllt med leksaker fungera 

som en distraktion från berättandet och hörandet. Då barnet förstår vad som händer i 

situationen och vad som diskuteras, förbättras barnets koncentration. Det är även viktigt att 

den vuxna upprepat försäkrar sig om att barnet ännu kommer ihåg vad som diskuteras och 

inte flyttat sin koncentration på något annat.115  

4.1.5 Bevisvärdering vid fel gällande återberättandet  

Genom texten har presenterats olika handlingsmöjligheter för att stöda barnets förmåga att 

utforma sin utsaga och för att minska risken för felkällor relaterade till barnets förmåga att 

återberätta. Det är viktigt att personer inom rättsväsendet utbildas i frågor kring barns 

förmåga att återberätta. På detta sätt kan barnets förmåga bedömas och rätt verktyg användas 

vid olika förhörstillfällen. Vid hörandet av ett barn är det viktigt att balansera mellan att 

hjälpa barnet utforma sin utsaga utan att påverka denna utsaga i alltför hög grad.  

På grund av barnets bristande förmåga att återberätta kan barnets utsaga i ljuset av 

trovärdighetskriterierna värderas som svagt. Barnets utsaga kan till exempel sakna 

förankring i tid och plats, detaljrikedom, inre konsekvens och konkrethet.116 Om 

beslutsfattaren i fallet då blint följer dessa trovärdighetskriterier kommer barnets utsaga, där 

barnet haft bristande förmåga att återberätta, värderas som svagt. Utsagan kommer troligtvis 

inte som enda bevis i fallet då kunna leda till en fällande dom.  

Vad bör då göras för att säkerställa att dessa utsagor kan ses som mer trovärdiga och hur bör 

de bedömas om beslutsfattaren inte blint skall följa trovärdighetskriterierna? Detta är en 

relevant fråga med tanke på att barn, särskilt yngre, ofta har någon typ av brist i förmågan 

att återberätta jämfört med en vuxen. Då utsagor nu efter domen HD 2021:5 kan anses fått 

en ytterligare vikt som bevis i ord-mot-ord situationer anser jag att det är av ytterst vikt att 

förhörssituationer i så stor utsträckning som möjligt skulle fungera som stödande för 

återberättandet. Personer som arbetar med hörandet av barn bör skolas i hur barn i allmänhet 

 
114 Lahtinen 2006, s. 194–195.  
115 Korkman 2008, s. 460–461.  
116 Se listan på trovärdighetskriterier i kapitel 2.2.2. 
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agerar och hur man i det enskilda fallet bör värdera barnets förmåga att återberätta och hur 

man sedan kan tillämpa detta. Barnets utsaga kan även dra nytta av att barnet förbereds väl 

och med noggranna metoder, innan hörandet.117 Det är dock viktigt att metoderna väljs med 

omsorg, så till exempel onödig användning av suggestion inte påverkar utsagan. Här 

rekommenderar jag dessutom att dessa förberedelser även videoupptas, för att kunna 

eliminera och analysera felkällor.  

Efter att den bästa möjliga utsagan, där så mycket detaljer som möjligt nåtts utan att utsagan 

påverkats i för hög grad, är det upp till beslutsfattaren att värdera utsagan. Det är klart att en 

utsaga som är mycket vag på grund av barnets bristande förmåga att återberätta inte i sig 

själv kan nå beviströskeln för en fällande dom. Å andra sidan är det klart att en bra utformad 

utsaga som uppfyller de allmänna trovärdighetskriterierna och där hörandet av barnet kan 

bevisas inte påverkat utsagan, i sig själv bör kunna leda till en fällande dom. Kvar står dock 

en typ av gråzon där en djupare analys i det enskilda fallet bör göras. Trovärdighetskriterier 

kan användas riktgivande men bör inte i alltför hög grad leda till att en utsaga som inte 

uppfyller alla kriterier anses icke-trovärdig. Istället bör enskilda felkällor analyseras var för 

sig för att avgöra i hur stor grad de påverkar trovärdigheten av utsagan. I till exempel den 

situationen där en utsaga till övriga delar anses trovärdig, men denna utsaga saknar någon 

tidsförankring för att barnet inte kan fastställa exakt när övergreppet skett, anser jag att detta 

inte bör sänka trovärdigheten så att utsagan inte skulle kunna leda till en fällande dom. 

Mindre enstaka felkällor i återberättandet bör alltså i min mening inte anses påverka utsagans 

trovärdighet något större. Barn kan omöjligen krävas berätta utsagor lika väl och omfattande 

som vuxna vittnen, varmed jag även anser att detta innebär att man bör kunna godkänna 

mindre felkällor gällande återberättandet av utsagan. Om detta inte är fallet sätts barnoffer 

automatiskt i en mycket sämre sits. Detta kan inte ses motiverat med beaktandet av barnets 

rättssäkerhet.  

4.2  Lögner  

4.2.1 Allmänt om lögner  

En central fråga vid bevisvärderingen av barns berättelser om sexuella övergrepp är huruvida 

man kan tro på barn? Frågan har diskuterats länge och omfattningsvis. Under åren har det 

funnits väldigt olika åsikter om huruvida barns utsagor är att tro på. En sida säger att barn 

aldrig ljuger eller att det är väldigt sällsynt att barn ljuger om sexuella övergrepp som inte 

 
117 Se Marjosola 2021, s. 120.  
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skett. En annan sida anser att man inte kan tro på barns berättelser överhuvudtaget. Båda 

dessa syner kan anses mycket extrema. Att anse att barn aldrig ljuger om sexuella övergrepp 

leder till en överdriven syn på barns starkheter och bortser från barns svagheter. Att däremot 

anse att barns utsagor alltid bör behandlas med en viss misstro, leder till att barnets svagheter 

överdrivs och att barnets starkheter istället föraktas.118  

Det finns många aspekter som bör tas i beaktan när denna fråga analyseras och en av dem är 

lögner. I detta kapitel kommer närmare diskuteras om barn ljuger, varför de ljuger, hur en 

lögn kan detekteras och vilken inverkan specifika lögner i det enskilda fallet har i 

värderingen av barnet utsaga och hur lögner i en större allmänhet påverkar bevisvärderingen 

i domstolen.  

En lögn kan definieras vara en utsaga vilken är avsiktligt falsk. Detta innebär att en lögn 

bygger på två kriterier. Utsagan bör vara falsk, alltså innehålla något som strider mot det 

verkliga förhållandet. För det andra bör den som presenterar utsagan ha som avsikt att göra 

en falsk utsaga.119  

4.2.2 Barns förmåga att ljuga 

Enligt forskningar är barn i allmänhet lika ärliga vittnen som vuxna. Desto yngre barnet är 

desto större är sannolikheten att barnet talar sanning, på grund av att yngre barn saknar en 

förmåga att ljuga. Det krävs en del färdighet, för att kunna ljuga, vilket yngre barn saknar. 

Barn lär sig enligt forskningar att ljuga medvetet vid cirka 4 års ålder. Dock kan redan 2–3 

åringar leda vuxna vilse för att undvika straff. Barn lär sig alltså redan vid en relativt ung 

ålder att ljuga för att nå egen vinning. Senare lär sig barn även att ljuga för att skydda sin 

värdighet och för att skydda andra människor och deras intressen.120 

Yngre barn inser ofta inte att andra inte vet vad de själv vet. Vid cirka 4 års ålder lär sig barn 

att skilja på verklighet och lögner. Detta sker ofta parallellt med att barn börjar uppfatta 

andra personers tankar och känslor. Som en följd av detta lär sig barnet att hålla hemligheter. 

Redan vid 5–6 års ålder är barn i allmänhet skickliga på att hålla hemligheter. Senare vid 

cirka 8 års åldern börjar barn förstå på en djupare nivå att lögner innebär avsiktligt täckande 

av sanningen. Genom denna vetskap kan barnet tillämpa kunskapen i olika situationer.121  

 
118 Se Hirvelä 2006, 257–258. 
119 Se Sjöström 2004, s. 180.  
120 Se Lahtinen 2008, s. 176–177. 
121 Se Lahtinen 2008, s. 177–178.  
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4.2.3 Orsaker bakom lögner 

Det finns flera olika orsaker och motiv som kan leda till att barn ljuger om sexuella övergrepp 

och även i vilken omfattning barnet ljuger kan skilja sig åt. Ett motiv bakom lögner kan vara 

att barnet håller ett löfte åt en vuxen eller något annat barn.122 Vid sexuella övergrepp finns 

risken, speciellt då gärningsmannen är någon nära barnet, att barnet känner att hen är tvungen 

att hålla ett löfte och hemlighålla händelserna.  

Ett annat motiv bakom lögner kan vara skam. Barn som uppfattar en händelse som skamfull 

kan välja att ljuga som situationen. Sexuella övergrepp uppfattas i allmänhet som skamfulla 

vilket ökar risken för att barnet väljer att ljuga. Barn kan även ljuga för att undgå påföljder 

och straff eller för att nå egen vinning.123  Även hämnd från barnets sida kan ligga bakom en 

lögn.124  

Att skydda någon kan också ligga som motiv då ett barn ljuger om sexuella övergrepp. 

Barnet kan till exempel påstå att någon annan än förövaren begått det sexuella övergreppet 

för att på detta sätt skydda den egentliga förövaren i fallet.125 

I fallet HD 1993:95 diskuterade HD några möjliga orsaker bakom barns lögner om sexuella 

övergrepp. I fall där en psykiskt störd vuxen utövar påtryckning på barnet vid en 

vårdnadstvist finns en risk att barnet ljuger om det sexuella övergreppet och därmed hittar 

på att hen blivit utsatt för sexuella övergrepp för att sabotera för den andra vuxna. En annan 

möjlighet är att barnet tidigare blivit utsatt för något sexuellt övergrepp, men att utredningen 

i fallet avbrutits. Även den möjligheten finns att barnet vid en ung ålder utvecklats i en 

asocial riktning, och medvetet önskar skada en vuxen person. 

Det finns alltså flera olika möjliga motiv, än fler än här listats, bakom lögner kring ämnet 

om sexuella övergrepp mot barn. Man kan grovt dela in motiven i situationer där barnet 

ljuger om ett verkligt övergrepp, genom att till exempel undanskymma att något skett, lämna 

vissa detaljer osagda eller ändra någon detalj av händelsen. Den andra situationen är där 

barnet ljuger om ett övergrepp som aldrig skett. De två olika typerna av lögner är skadliga 

på olika sätt. Det finns en risk att en vuxen som sexuellt utsatt ett barn inte möter något 

brottsansvar eller att en vuxen som är oskyldig till sexualbrott blir fälld för ett brott hen inte 

 
122 Se Haapasalo 2000a, s. 112.  
123 Se Haapasalo 2000a, s.112.  
124 Sjöström 2004, s. 181.  
125 Sjöström 2004, s. 181. 
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utfört. Det är därmed viktigt att beslutsfattaren i det enskilda fallet lägger ner tid i frågan 

huruvida barnets berättelse kan anses tillförlitlig.  

4.2.4 Avslöja en lögn 

Det är vanligt att höra att en lögnare kan identifieras av hens kroppsspråk genom att hen till 

exempel undviker ögonkontakt, rodnar eller rör sin näsa. Det borde alltså vara ganska lätt att 

se vem som ljuger och vem som talar sanning? Forskning tyder dock på något annat. I en 

forskning kom man fram till att en högskolestuderandes förmåga att skilja på en sanning och 

en lögn låg på 45–60%, bortsätt från några undantag.126 Om man då tar i beaktan att det vid 

en ren gissning skulle vara en 50% sannolikhet att man gissade rätt huruvida en person ljög 

eller inte, kan vi som slutsats dra att vi som människor inte är bra på att avslöja en lögn. 

Forskning har även visat att personer som i sitt dagliga arbete ofta handskas med lögner, 

såsom till exempel poliser, advokater och domare, inte i allmänhet är bättre än den vanliga 

människan på att se skillnad på lögner och sanningar.127  

Varför är vi som människor så dåliga på att se skillnaden på en lögn och sanning? I 

vardagliga sammanhang är en persons kroppsspråk ofta det enda man kan basera en 

tillförlitlighetsbedömning på. Forskning har dock visat att det egentligen inte finns några 

entydiga sätt att identifiera en lögnare utifrån personens yttre uppförande. Att utgå från att 

en person som ljuger skulle bete sig på ett visst sätt är därmed missvisande. Hur en lögn 

påverkar en persons beteende varierar från person till person, och i vissa fall förblir en lögn 

”osynlig”.128 Det är dock av intresse att nämna att forskning visat på att både lekmän och 

förmodade experter ofta har både stereotypa och rent felaktiga uppfattningar när det kommer 

till lögner och icke-verbalt beteende.129  

En annan faktor som bör tas i beaktan vid en diskussion kring icke-verbalt beteende och 

lögner är de olika psykiska besvär som möjligtvis påverkar barnet. Efter ett sexuellt 

övergrepp är det inte ovanligt att barnet som en följd lider av olika psykiska besvär. Även 

situationen i sig, där barnet återberättar händelsen, kan trigga olika starka känslor i barnet. 

Flera yttre icke-verbala uppföranden, till exempel verbal osäkerhet, nervositet och ett spänt 

uppträdande, kan kopplas ihop med den stereotypiska tanken om lögner. Det bör dock tas i 

beaktan att dessa samma symptom ofta även uppkommer som en följd av trauma, ångest och 

 
126 Vrji 2000, s. 68.  
127 Hartwig – Santtila 2008, s. 230–239.  
128 Vrij 2004, s. 166–167. 
129 Granhag – Strömwall – Hartwig 2004, s. 307.  
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rädsla.130 Det som kan tolkas som ett tecken på att barnet ljuger kan alltså istället vara en 

följd av trauma eller andra psykiska men på grund av det sexuella övergreppet eller andra 

påfrestelser orsakade av livsmiljön. Icke-verbala tecken vid arbete kring lögner bör därmed 

beaktas med försiktighet och omsorg.  

I fallet HD 2013:96 gav HD ett yttrande kring yttre icke-verbala faktorer vid bevisvärdering. 

Enligt HD skall knappt något värde ges åt personens sätt att tala, hens miner och gester eller 

känsloreaktioner. Större värde bör istället ges åt berättelsen i sig själv.131  

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att vi som människor i allmänhet är dåliga på att 

avslöja en lögn. Detta är starkt sammankopplat med att det är svårt om inte omöjligt att från 

en persons yttre beteende avgöra huruvida hen ljuger eller talar sanning. Dock dömer vi ofta 

en utsagas tillförlitlighet just på dessa stereotypier som forskning visat sakna grund. Det är 

därmed av stor vikt att en beslutsfattare i det enskilda fallet, enligt HD:s linje i fallet HD 

2013:96, sätter lite, möjligtvis ingen tyngd alls på de yttre faktorerna vid sin 

tillförlitlighetsbedömning. När offret dessutom är ett barn, ökar risken för att misstolka det 

yttre beteendet. Jag anser därmed att beslutfattaren inte bör lägga någon vikt på barnets icke-

verbala beteende i sitt beslut gällande frågan huruvida barnet ljuger om det sexuella 

övergreppet. Detta för att en ”tolkning” av beteendet sannolikt leder till ett lika bra resultat 

som en ren gissning. ”Gissningar” hör inte hemma i rättsvärlden. Att lämna dessa icke-

verbala tecknen åt sidan, tillgodoser därmed rättsprocessens säkerhet.  

Vad kan man då sätta fokus på vid skiljandet mellan en lögn och en sann berättelse? Det 

finns inget rakt svar på frågan, men de finns olika ”tecken” man kan analysera i barnets 

utsaga. Ett tecken på en lögn kan vara att barnets berättelse verkar ”utantill lärd”. Barnet 

kanske talar med en väldigt monoton röst och använder sig av för barn icke-typiska begrepp 

och ord. Osannolika händelser och detaljfattiga berättelser talar även för en möjlig lögn. 

Vidare kan uttryck som ”jag minns inte”, ”mamma minns”, ”kanske” och ”jag tror” tyda på 

osäkerhet och en bakom liggande lögn. Man kan också observera huruvida berättelsen 

väcker starka känslor hos barnet. En sann utsaga gällande ett sexuellt övergrepp kan ofta 

väcka känslor såsom rädsla, skam och skuld. Det är viktigt att poängtera att de ovannämnda 

”tecknen” på lögner kan även finnas i en sann historia. Dessa ”tecken” bör endast tillämpas 

 
130 Häkkänen-Nyholm – Häkli 2019, s. 823.  
131 Se mer i Korkman – Väisänen 2014, s. 726.  
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riktgivande och kan fungera som signaler för att djupare analysera barnets utsaga och dess 

tillförlitlighet. 132 

4.2.5 Lögner och bevisvärdering  

Vid värderingen angående lögner skall fokus ligga på utsagan i sig själv, istället för att fokus 

skulle ligga på olika yttre beteenden. I det ovannämnda fallet HD 2013:96 uttalade HD att 

större betydelse bör ges åt huruvida utsagan till exempel är konsekvent till sina centrala 

delar, realistisk, hållits oförändrad och innehåller rikligt med detaljer, än till yttre faktorer.  

I ett annat fall, HD 1993:95, diskuterade HD hur forskningar visat att under tre procent av 

barn som berättar om sexuella övergrepp ljuger. Vidare diskuterade HD att i situationer där 

barn ljuger är det vanligt att barnet strävar till att göra fallet allmänt känt och att barnet pratar 

öppet om händelserna. 

I ett hemliglagt fall angående sexuella övergrepp mot barn, diskuterade HovR och TR om 

tillförlitligheten av barnets utsaga. Som en faktor som ökar tillförlitligheten av utsagan 

nämndes huruvida utsagan vid centrala delar hålls oförändrad. I fallet diskuterades hur 

upprepade sexuella övergrepp och tidens gång kan leda till att detaljer av händelserna glöms 

och att antalet och särskiljandet av de enskilda övergreppen kan vara svårt. Dock får detta 

inte tolkas till nackdel vid värderingen av barnets tillförlitlighet och frågan huruvida barnet 

ljuger eller talar sanning. Vidare uttalades hur barnet, för att kunna ljuga, bör veta vilka typer 

av fysiologiska reaktioner ett sexuellt övergrepp orsakar, vilka egenskaper en trovärdig och 

tillförlitlig utsaga innehåller och barnet bör kunna producera till kontexten ihop passande 

associationer och händelser snabbt. Detta ansågs som osannolikt i fallet, då barnets utsaga 

även stöddes av andra somatiska fynd.133  

Hur en utsaga presenterar sig är subjektivt. Det finns dock allmänna kriterier och riktlinjer 

som kan analyseras vid värderingen av en utsagas tillförlitlighet. En realistisk utsaga 

innehåller till exempel inte uppenbara motstridigheter (inre konsekvens), händelserna kan 

förankras i tid och plats och utsagan är originell (originalitet). Att berättelsen är konsekvent, 

originell och innehåller detaljer, nämns ofta som kriterier för tillförlitlighet. Forskning har 

visat på att en händelse man själv har varit med om är lättare att minnas än en påhittad 

händelse, varmed en utsaga om en sann händelse med större sannolikhet hålls oförändrad. 

Här bör dock poängteras att olika faktorer, som till exempel trauma kan påverka en utsaga 

 
132 Se Suomela 1997, s. 162–166.  
133 Se om fallet i Uusitalo 2013, s. 36–39.  
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gällande dessa kriterier. Det är även naturligt att en berättelse ”lever” med tidens gång. Som 

huvudregel kan alltså antas att de centrala delarna av berättelsen hålls oförändrad medan 

detaljer lättare kan förändras. Det kan till och med anses som ett tecken på tillförlitlighet att 

en berättelse till vissa delar ”lever” och förändras spontant vid upprepningar under 

processens gång istället för att förbli den samma och mekanisk.134  

Hur bör man då värdera barnets berättelse om sexuella övergrepp i ett fall där man kunnat 

konstatera att barnet lämnat vissa uppgifter som visat sig vara felaktiga? Det allmänna svaret 

torde vara att barnets utsaga till övriga dela även är felaktig och att denna därmed inte bör 

ges något värde som bevis. Detta tankesätt kallas ”falsus in uno, falsus omnibus” alltså ”den 

som ljuger om något, ljuger om allt”. Principen utgör dock ett klassiskt fel inom 

bevisprövning. Tillförlitligheten bör inte beaktas som en till personen knuten egenskap. 

Istället bör fokus ligga på själva utsagan. Det kan mycket väl finnas olika skäl till att offret 

efter ett övergrepp ”överdriver” delar av händelseförloppet. Detta betyder dock inte att 

utsagan skulle sakna verklighetsgrund.135 Tvärtom kan det vid till exempel våldtäktsbrott 

förekomma att offret överdriver den åtalades brutalitet och undanskymmer sina egna 

handlingar, för att framstå som en mer trovärdig och skyddsvärt offer, utan att utsagan 

avseende själv övergreppet skulle vara osann.136  

Det kan, som ovan diskuterats, finnas flera olika orsaker bakom en lögn. Om en del av 

barnets utsaga kan konstaterats vara felaktig bör detta inte påverka trovärdigheten av utsagan 

i andra centrala delar. De övriga delarna av utsagan bör då enligt min mening analyseras 

skilt. Om inget tyder på att dessa delar vore osanna skall de därefter värderas och bedömas 

enligt allmänna tillförlitlighets- och trovärdighetskriterier där ingen vikt ges till det faktum 

att barnet ljugit om en annan del av utsagan. Unga barn kan ha svårigheter att förstå 

konsekvenser av lögner varmed det ur offerts synvinkel är väldigt farligt att låta en ”liten 

oskyldig lögn” påverka hela värderingen av barnets utsaga.  

Som ovan nämnts, tyder forskning på att barn sällan ljuger om sexuella övergrepp. Då det 

handlar om frågan, ljuger barnet om ett övergrepp som aldrig skett, är det därmed enligt mig 

viktigt att det vid bevisvärderingen av en enskild utsaga, inte ges någon vikt åt det faktum 

att det finns en, dock en liten, schematisk risk att barnet ljuger om det skedda. Om inget 

 
134 Se både Häkkänen-Nyholm – Häkli 2019, s. 822–823 och Autio – Karjala 2011, s. 83–84. Se även om 

tillförlitlighetskriterier i HD 2013:96 och HD 2013:97. 
135 Se Diesen 2015, s. 277.  
136 Se till exempel NJA 1992 s. 442 och NJA 1996 s. 176.  
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tyder på att barnet i det enskilda fallet ljuger bör alltså inte någon allmän risk för lögner 

påverka bevisvärderingen.  

Här bör även tas i beaktan att barn, speciellt barn i ung ålder, saknar sexualkunskaper. Det 

man saknar kunskap om är det svårt, om inte omöjligt, att ljuga om på ett trovärdigt sätt. Det 

är därmed väldigt svårt för ett ungt barn att hitta på en lögn eller ens återberätta som följd av 

påtryckning om ett sexuellt övergrepp som inte skett.137  

Här vill jag dock själv inflika med ett motargument för att unga barn inte kan ljuga om 

sexuella övergrepp då de saknar sexualkunskaper. I det informationssamhälle vi idag lever i 

sprids kunskap och information allt bredare. Det samma gäller barn. Allt yngre barn lär sig 

sexualkunskaper genom bland annat internetet och sociala medier. Man kan därmed inte dra 

en slutsats att ett barn i en viss ålder inte kan ha tillräckliga sexualkunskaper för att ljuga om 

ett övergrepp. Vid osäkerhet kring frågan kan barnets sexualkunskaper utredas. 

Vidare anser jag att det är viktigt att tillförlitligheten av barnets utsaga inte i det enskilda 

fallet värderas enligt alltför allmänna och mekaniska kriterier. De kriterier som ovan 

diskuterats för att detektera en lögn och för att värdera utsagor med tanke på lögner bör 

endast tillämpas riktgivande. Vid till exempel antagandet om att en tillförlitlig utsaga hålls 

oförändrad under processens gång, bör man inte automatiskt anta att en utsaga som på något 

vis förändrats skulle vara otillförlitlig eller osann. Det kan finnas flera orsaker bakom att en 

utsaga förändras, till exempel kan det trauma barnet utsatts för vid övergreppet starkt 

påverka barnets minne av händelsen. Det är därmed viktigt att beslutsfattaren skolas i frågor 

om lögner och annan påverkan så att inte stereotypiska antagande görs.   

I de situationer där barnet ljuger om någon detalj och ett faktiskt övergrepp skett, kan även 

de riktgivande kriterierna tillämpas som hjälp för att analysera de olika delarna av barnets 

utsaga för att värdera delarnas tillförlitlighet i det enskilda fallet. I fall barnet ljuger om 

situationen genom att neka hela eller delar av händelseförloppet kan olika intervjumetoder 

tillämpas för att försäkra barnet om att det är tryggt att prata om övergreppet. Barn bör dock 

inte utsättas för leding eller andra olämpliga metoder.138 Om barnet då fås att prata, är det 

enligt min mening viktigt att tidigare lögner inte ges stort värde vid bedömningen av 

tillförlitligheten. Den nya utsagan bör istället analyseras och värderas som vilken annan 

 
137 Haapasalo 2000b, s. 386.  
138 Se mer om suggestion och ledande frågor, användningen av dessa och möjliga faror i kapitel 4.3. 
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utsaga. Detta för att en lögn inte skall kunna påverka hela resten av utredningen och 

rättssäkerheten för barnet. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns flera kriterier beslutsfattaren kan använda 

riktgivande för att bedöma tillförlitligheten av barnets utsaga. Det är dock viktigt att utsagan 

och huruvida denna är osann bedöms noggrant i det enskilda fallet, med åtanke på att barn 

sällan ljuger om dessa brott. När utsagan i sig och möjliga motiv för lögner analyserats och 

inget då tyder på att barnet ljuger bör utsagan värderas såsom att den är sann. Det faktum att 

utsagan är hämtad från ett barn bör inte påverka bedömningen gällande tillförlitligheten.139 

4.3 Suggestion och ledande frågor 

4.3.1 Allmänt om suggestion och ledande frågor 

Suggestion kan definieras som en typ av psykisk påverkan som utövas av en person på en 

annan. Denna påverkan leder sedan till en viss typ av själslig inställning, utan att personen 

som utsätts för suggestion vet eller förstår anledningen till denna influens. Både barn och 

vuxna är suggestibla och idag vet man farorna bakom suggestion och förstår i viss mån att 

undvika dem. Dock finns risken för suggestion under rättsprocessen fortfarande kvar, vilket 

innebär att suggestion än är en stor felkälla för utsagor.140   

Suggestion kan ske på flera olika sätt och kan vara både direkt och indirekt. Suggestion kan 

även delas in i huruvida förhörsledaren är medveten eller omedveten om suggestionen. 

Hotande, mutor och annan uppmuntring är exempel på medveten suggestion. Omedveten 

suggestion kan vara bland annat olika förväntningar, uppfattningar och stereotypiseringar 

hos förhörsledaren.141 Även kroppsspråk kan fungera som en typ av suggestion. Genom att 

använda sig av till exempel nickningar, olika miner och tonfall kan man leda en person och 

påverka hens utsaga. 142  

Suggestion kan även utföras genom mer neutral påtryckning. Då neutral påtryckning 

används styrs svaret inte åt ett visst hål genom ledning, istället försöker förhörsledaren få 

fram ett svar överhuvudtaget. Detta kan alltså ske till exempel i situationer där den förhörda 

meddelat att hen inte minns mer utöver det hen redan berättat, men förhörsledaren pressar 

den förhörda att minnas och berätta mer.143  

 
139 Diesen 2015, s. 276.  
140 Hellblom Sjögren 1997, s. 260. 
141 Hirvelä 2006, s. 103. 
142 Hellblom Sjögren 1997, s. 261. 
143 Jonkka 1993, s. 90.  
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Hur frågor är uppbyggda inverkar på hur ledande dessa är. I princip kunde man säga att alla 

typer av frågor är ledande i någon mån då de för in diskussionen på ett visst ämne. Dock är 

det klart att vissa typer av frågor är farligare då det gäller ledning och suggestion. Öppna 

frågor ses i allmänhet som det bästa alternativet för att undvika ledning. Frågor kan även 

vara befallande och uppmanande. Vid dessa frågetyper är risken större för suggestion, 

särskilt i auktoritetssituationer, men risken är fortfarande inte alltför hög. En fjärde frågetyp 

är ett yttrande som bes bekräftas. Vid dessa typer av frågor är risken för ledning och 

suggestion som störst.144  Vid uppbygganden av frågor bör man även ta i beaktan ordval, 

ordföljd och frågornas ordningsföljd. Samma fråga ställd på olika vis kan ha en mindre eller 

större suggererande inverkan.145  

Enligt RB 17:48.6 är det förbjudet att använda ledande frågor vid huvudförhöret, ”frågor 

som genom sitt innehåll, sin form eller sitt framställningssätt inbjuder till ett visst svar får 

inte ställas vid huvudförhöret”. Det är däremot tillåtet att använda sig av ledande frågor vid 

motförhör och vid kompletterande frågor då syftet är att klarlägga huruvida vittnets 

berättelse motsvarar den verkliga händelsen. Målet med ledande frågor är att få ut en mer 

nyanserad version av personens utsaga och att klargöra möjliga oklarheter.146 Det är sedan 

upp till domstolen att avvisa frågor som inte anses lämpliga. Oftast ingriper beslutsfattare 

inte i enstaka ledande frågor, utan först vid användningen av tydlig och återkommande 

ledning.147 Även om suggestion och ledning är tillåtet under motförhör, tyder forskning på 

att frågor av implicit och dominerande natur, social pressning och svårförstådda frågor bör 

undvikas under motförhör. Ledande frågor bör, om möjligt, ersättas med frågor av mindre 

ledande natur.148  

Samma gäller motförhör med barn. Även om det enligt lagen är möjligt att ställa ledande 

frågor till barn under motförhör råder det långt enighet inom rättspsykologiska litteraturen 

att denna typ av frågor bör undvikas, på grund av barns särskilda mottaglighet för ledning 

och suggestion.149 Att använda sig av ledande frågor vid motförhör med barn för att testa 

trovärdigheten och tillförlitligheten av barnets utsaga, är inte att rekommendera med tanke 

på barnets suggestibilitet.150  Enligt polisstyrelsens instruktioner bör motfrågor till barn inte 

 
144 Se Pölönen 2003, s. 424.  
145 Se Pölönen 2003, s. 434–435.  
146 Se Pölönen 2003, s. 432–433.  
147 Ekelöf – Edelstam – Pauli 2011, s. 93. 
148 Marjosola 2021, s. 119.  
149 Läs mer om barns suggestibilitet i kapitel 4.3.2.  
150 Väisänen 2013, s. 93.  
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vara av ledande typ. Frågor av denna typ kan då ändras och bearbetas så att barnet kan svara 

på frågorna med självständigt berättande.151 Man kan fråga sig om det vore motiverat att helt 

och hållet förbjuda ledande frågor vid motförhör av barn.  

Suggestion och ledning sker såklart inte endast vid rättegången. Suggestion och ledning kan 

redan ske innan rättsprocessen startat och under hela processens gång. Förhörssituationer är 

riskfyllda med tanke på ledning och suggestion, särskilt då ingen vikt sätts på att undvika 

dessa. Det är inte ovanligt att suggestion används vid förhör, speciellt vid förhör med yngre 

barn, även om man vet risken med suggestion.152 

I detta kapitel kommer största fokus ligga på ledande frågor och suggestion som sker utanför 

rättssalen, och då särskilt vid förhör. Denna typ av suggestion är svårare för beslutsfattaren 

att analysera vid värderingen av utsagan, då hen inte kunnat inverka eller se vilken typ av 

suggestion används och hur denna använts.  

 

4.3.2 Barns suggestibilitet 

Det har gåtts en hel del diskussioner kring barns suggestibilitet och det råder även oenighet 

kring frågan huruvida barn är mer suggestibla än vuxna. Enligt vissa forskningresultat är 3–

4 åriga barn mer mottagliga för suggestion än äldre barn och vuxna. Enligt andra 

forskningsresultat kan 3–4 åringar motstå suggestion, särskilt då det handlar om situationer 

de själv varit med om.153  

Att barn är mer suggestibla än vuxna är alltså ingen självklar vetenskaplig sanning. 

Suggestibilitet kan som egenskap anses vara mer situationsbetingad än beroende av ålder 

och person. Det är dock klart att barn bland annat är mer benägna att vara till lags, svara mot 

förväntningar, har en knappare erfarenhetsbas och inte har ett lika utvecklat minne som 

vuxna. Dessa aspekter kan leda till att barn har svårare att motstå suggestion och ledande 

frågor.154  

Vilken typ av suggestion används påverkar stort hur barn kan motstå suggestionen. Vid 

användningen av mycket överdrivna och färglagda frågor kan ofta till och med små barn 

 
151 Poliisihallitus 2019, s. 35.  
152 Suomela 1997, s. 73. 
153 Haapasalo 2000b, s. 388.  
154 Sutorius 2003, s. 429.  
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motstå att ledas. Däremot kan frågor med gömd och diskret suggestion leda till att barnets 

berättelse påverkas.155  

Hur barnets egenskaper påverkar hens förmåga att motstå suggestion är delvis oklart. Flera 

studier har utförts i området och man har kunnat konstatera att flera forskade egenskaper och 

omständigheter, till exempel barnets sociala bakgrund och kön, inte har en inverkan på 

barnets suggestibilitet. Det största sambandet mellan barnets egenskaper och suggestibilitet 

fann man vid studier kring små barns intelligens, specifikt gällande yngre barn vars 

intelligensnivå var under medelvariationen. Någon annan koppling mellan suggestion och 

intelligens kunde inte hittas. En annan koppling man funnit, är barnets språkliga nivå. Barn 

med en längre utvecklad förmåga att utrycka sig språkligt kan enligt studier motstå 

suggestion bättre än barn med en svagare språklig uttrycksförmåga. Däremot kan mer 

kreativa barn, med en god fantasi, ha svårare att motstå suggestion och ledning. Forskning 

har även visat på att förhörsledare oftare använder suggestion och ledande frågor vid förhör 

med blyga och inåtvända barn, vilket ökar risken för att barnets utsaga påverkas.156 

Även hur ofta barnet förhörs och hur många gånger en fråga upprepas kan påverka barnets 

förmåga att motstå suggestion. Studier har visat att även utan direkt ledning kan ett barn fås 

att berätta om detaljer hen aldrig upplevt genom att upprepa samma fråga vid ett stort antal 

tillfällen.157 Som ett exempel kan nämnas en studie där samma fråga upprepades med tio 

veckors mellanrum till 3–5 åringar. Resultatet visade att 60 procent av barnen trodde i 

slutändan att det varit med om händelsen frågan gällde.158  

Vid beaktandet av hur många gånger en fråga upprepas åt barnet och vid hur många tillfällen 

barnets utsatts för suggestion bör även situationer utanför själva rättsprocessen tas i beaktan. 

Barnet har kunnat diskutera övergreppet med till exempel föräldrar, lärare, kuratorer, läkare, 

psykologer och socialarbetare och vid alla dessa tillfällen finns risk för suggestion, som 

påverkar barnets utsaga.159  

Barn ser ofta vuxna i en typ av maktposition och vill även vara till lags. Detta ökar klart 

risken för att barnets utsaga påverkas av suggestion. Ofta tror även barn att frågor ställda av 

vuxna är rimliga och barn ifrågasätter sällan dessa frågor. Barn kan som en följd av detta 

 
155 Haapasalo 2000b, s. 388. 
156 Lahtinen 2008, s. 186.  
157 Holgerson 2004b, s. 341.  
158 Heikinheimo 1997, s. 73. 
159 Hellblom Sjögren 1997, s. 260. 
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försöka svara på ”omöjliga frågor” till exempel ”är mjölk större än vatten”? Det är därmed 

av ytterst vikt att den som förhör barnet inte byggt upp några förhandsuppfattningar om fallet 

som sedan omedvetet kan leda till någon typ av suggestion.160  

Förhörsledarens (eller någon annan vuxen persons) förhandsuppfattningar eller 

förväntningar kan påverka förhörssituationen och leda till en typ av suggestion. I en studie 

kunde påvisas hur korrekt förhandsinformation hos intervjuaren ledde till att 93% av 

händelser kunde korrekt beskrivas av barnen. Ifall intervjuaren däremot getts fel information 

beskrev 34% av 3–4 åringarna och 18% av 5–6 åringarna den felaktiga händelsen 

intervjuaren trodde skett. Denna så kallade ”älsklingshypotesen” bör även tas i beaktan vid 

förhör med barn. Det är därmed viktigt att de personer som förhör barnet inte själv bygger 

upp några uppfattningar om händelsen eller ges för mycket information som kan tolkas fel 

och påverka förhöret.161  

Det finns även flera andra omständigheter som inverkar på hur barnet kan motstå suggestion 

och ledning. Som några kognitiva exempel som ökar risken för suggestion kan nämnas 

situationer där barnet inte förstår vad hen utsatts för eller hur hen skall tolka det hen utsatts 

för och då barnet bes beskriva personer, föremål och saker mer än själva händelserna. Som 

några sociala exempel kan nämnas påtryckning från vuxna eller andra barn, stressig miljö 

och användningen av anatomiska dockor. Det är viktigt att olika omständigheter som sänker 

barnets förmåga att motstå suggestion tas i beaktan genom hela rättsprocessens gång, särskilt 

vid förhörssituationer.162  

Falska och konstgjorda minnen är starkt kopplade med suggestibilitet. Det är i allmänhet 

lättare att skapa falska minnen gällande händelser som skett i barndomen, särskilt i den tidiga 

barndomen.163 För att undvika att falska minnen uppstår bör man ta i beaktan hur suggestion 

och ledande frågor kan leda till tillkomsten av dessa minnen.   

Även om det inte är klart att barn i sig själva är mer suggestibla än vuxna kan vi konstatera 

att flera egenskaper som är typiska för barn kan leda till att barn lättare påverkas av 

suggestion och att det är lättare att påverka barns utsagor genom ledning vid 

förhörssituationer. Det är därmed av extra vikt att vara medveten om suggestion och tillämpa 

suggestion och ledande frågor med försiktighet vid förhör med barn. 

 
160 Se Haapasalo 2000b, s. 388. 
161 Se Cederström 2004, s. 208–209.  
162 Se Lahtinen 2008, s. 185.  
163 Läs mer om falska minnen i kapitel 3.2.5. 
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4.3.3 Användning av suggestion och ledande frågor 

Även om man idag är medveten om att användningen av suggestion och ledande frågor 

innebär flera olika risker är det ändå viktigt att inte överdriva faran med suggestion och 

ledning. I vissa situationer kan det vara nödvändigt att diskussionen leds i en viss riktning, 

särskilt i de situationer barnet ha svårt att uppfatta vad som diskuteras och varför. Att ledning 

eller suggestion används innebär inte automatiskt att trovärdigheten av barnets utsaga sänkts 

märkvärt. Ofta innehåller även bra förhör några frågor av ledande typ, utan att trovärdigheten 

av utsagan skulle rubbas, om dess frågor inte märkvärt påverkar centrala delar av barnets 

utsaga.164  

Speciellt vid förhör med små barn kan det vara nödvändigt att använda suggestion och 

ledande frågor. I dessa fall har barnet ofta svårt att uppfatta vad hen utsatts för och vilka 

detaljer som är relevanta att nämna under förhöret. Det blir därmed nödvändigt att använda 

sig av frågor som leder barnet in på övergreppet och relevanta detaljer. Ett sätt att kunna 

avgöra hur barnet och hens utsaga påverkades av ledningen är att pröva frågorna av ledande 

karaktär, genom att förhöret leds in på andra möjliga alternativ. Om barnet då motstår 

suggestion kan barnets utsaga anses mer trovärdig.165 Denna metod kan dock enligt mig inte 

anses tillräckligt säker. Risken att barnets utsaga påverkats av ledningen finns fortfarande 

även om en prövning utförts. Det är därmed viktigt att ledning så långt som möjligt undviks, 

och så lite ledning som möjligt tillämpas. Vilken typ av ledning och suggestion tillämpas 

bör även tas i beaktan.  

Fallet HD 2006:107 är intressant med tanke på användningen av ledning och suggestion. I 

fallet misstänktes att B, ett nioårigt barn med försenad utveckling, blivit utsatt för sexuellt 

utnyttjande. B:s utsaga hade videobandats under förundersökningen och frågan i fallet var 

huruvida detta videoklipp kunde användas som bevis även då den misstänkte inte beretts 

något tillfälle att ställa frågor till B.  

TR ansåg uppkomsten av B:s utsaga problematisk då en del hjälp, ledning och suggestion 

använts för att få fram utsagan. Det hade dock, enligt B:s mamma, varit svårt för B att prata 

om händelsen, varmed TR fann de delvis ifrågasatta metoderna under förhöret med B som 

förståeliga och godtagbara.  

 
164 Haapasalo 2000b s. 388 
165 Sutorius 2003, s. 429.  
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Även HD fann att man handlat vederbörligt under förhörssituationen och på det sätt den 

specifika situationen krävt. Förhörsledaren hade alltså enligt HD inte olämpligt hjälpt eller 

lett B. Det framkom tydligt från videoupptagningen att B haft svårt att diskutera händelsen 

kring det sexuella övergreppet. Det var därmed naturligt att förhörsledaren blev tvungen att 

genom olika metoder starta diskussionen och närma sig övergreppet som ämne. Man kunde 

dock se att B getts den tid hen behövt under förhöret och ledandet av diskussionen skett på 

ett diskret och naturligt sätt. B:s utsaga kunde därmed anses ge ett huvudsakligen spontant 

och även trovärdigt intryck.  

Från HD:s avgörande kan dras slutsatsen att det i vissa situationer krävs att barn leds i en 

viss riktning under förhörssituationer och att denna typ av ledning inte automatisk behöver 

innebära att barnets utsaga skulle förlora trovärdighet. HD:s beslut kan dock ses som delvis 

problematisk. I domstolsbeslutet framkommer inte vilken typ av frågor använts och vem, 

barnet eller förhörsledaren, introducerat ny information under förhöret. Vi kan därmed inte 

vara säkra på vilken typ av ledning och suggestion kan godtas i förhörssituationer enligt 

HD:s beslut.166  

4.3.4 Bevisvärdering vid suggestion och ledning  

I det fall barn utsatts för någon typ av suggestion eller ledning, är det upp till domstolen att 

besluta ifall och hur detta påverkat barnets utsaga om det sexuella övergreppet och utsagans 

trovärdighet. Vid värderingen kan domstolen ta hjälp av trovärdighetskriterierna, men en 

enskild bedömning bör göras i alla enskilda fall med de särskilda omständigheterna tagna i 

beaktan. Inom rättsdoktrinen och rättspraxis har även diskuterats en del om vad som bör tas 

i beaktan när en utsaga som utsatts för suggestion och ledning värderas. Nedan presenteras 

en del av dessa punkter.  

Huruvida barnet eller förhörsledaren introducerar ny information i diskussionen kan ses som 

en mätare av utsagans trovärdighet. För att barnets utsaga skall kunna värderas som trovärdig 

är det alltså viktigt att barnet introducerar ny information om händelsen och dess detaljer 

innan förhörsledaren kan referera till denna information. I fall där ja/nej frågor används 

sjunker därmed trovärdigheten av utsagan markant.167  

 
166 Väisänen 2013, s. 93–94.  
167 Se bl.a. Väisänen 2013, s. 94 och Korkman 2008, s. 480.  
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Det råder stor enighet gällande fall där suggestion använts endast måttligt för att leda barnet 

och hjälpa barnet i förhörssituationen. Hur bör då fall där mer omfattande ledning och 

suggestion använts värderas?  

Fallet HD 2014:48 är intressant med tanke på just fall där mer omfattande suggestion 

använts. I fallet åtalades A, pappan, för att ha sexuellt antastat sin dotter B, som vid tiden av 

övergreppen var 1–3 år gammal. Det blev aktuellt i fallet för HD att värdera trovärdigheten 

av B:s utsaga gällande de sexuella övergreppen. HD kunde konstatera att B flera gånger 

hamnat upprepa utsagan och att denna vid flera tillfällen gåtts igenom. Man kunde även 

konstatera att en del ledning och suggestion använts vid dessa tillfällen. Domstolen bedömde 

att det delvis använts exceptionellt mycket suggestion under förhörssituationerna med B och 

att B även i vissa situationer utsatts för påtryckning för att förhören kunnat utföras.  

Även om exceptionellt mycket suggestion och även påtryckning använts, fann HD B:s utsaga 

trovärdig. Beslutet motiverades med B:s låga ålder och att suggestionen skett under delvis 

kontrollerbara omständigheter.  

Från HD:s beslut i fallet kan dras slutsatsen att även mer omfattande användning av 

suggestion och ledning kan godkännas och att barnets utsaga fortfarande i dessa fall kan 

anses trovärdig, särskilt i situationer där barnet är ungt. Det krävs dock att denna suggestion 

skett under kontrollerbara omständigheter.  

Detta HD beslut kan dock kritiseras. Korkman ser domstolens beslut som problematiskt och 

anser inte att barnets låga ålder är en godkännbar orsak för att använda suggestiva och 

ledande frågor, med forskningsresultat av barns suggestibilitet i bakgrunden. Vidare anser 

Korkman att man i dessa situationer där barnets berättelse om övergreppet inte kan fås fram 

utan mer omfattande suggestion, inte bör höra barnet överhuvudtaget. Det faktum att 

suggestionen skett under delvis kontrollerbara omständigheter minskar inte den negativa 

verkan enligt Korkman.168  

Korkmans kritik kan dock delvis motargumenteras. Tapanila lyfter fram hur de resultat som 

fåtts vid studier kring barns suggestibilitet sällan kan tillämpas rakt av vid ett enskilt fall. 

Forskningarna är utförda på en avgränsad grupp barn och under vissa specifika 

omständigheter. Det kan alltså inte automatiskt dras paralleller mellan dessa studier och det 

verkliga livet. Det är därmed inte heller klart att dessa forskningresultat automatiskt skulle 

 
168 Korkman 2015, s. 211.  
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innebära att B:s utsaga påverkats av suggestionen och att denna därmed förlorat trovärdighet. 

Inga forskningsresultat kan därmed rakt berätta något om B:s kognitiva färdigheter och hens 

förmåga att motstå ledning och suggestion. Forskningsresultat kan fungera riktgivande, men 

en enskild analys av förhöret och B:s egenskaper avgör i slutändan utsagans trovärdighet. I 

HD:s beslut kan avläsas hur denna typ av analys och bedömning utförts och att man därefter 

kunnat värdera B:s utsaga som trovärdig.169 

Själv håller jag med om att forskningsresultat om barns suggestibilitet bör tillämpas med 

försiktighet och att dessa resultat inte rakt kan tillämpas på enskilda situationer. Såsom ovan 

konstaterats är det ännu långt oklart vilka egenskaper hos barnet som ökar barnets 

suggestibilitet. Vi kan därför inte veta säkert vilka egenskaper och faktorer påverkat 

forskningsresultatet och vilka egenskaper borde tas i hänsyn i det enskilda fallet. Det är 

därmed godtyckligt att tillämpa forskningsresultat rakt av på enskilda fall. Istället bör en 

enskild analys i fallet göras där möjliga forskningresultat kan fungera som hjälpmedel.  

Ett annat hjälpmedel vid värderingen av barnets utsaga och hur denna påverkats av 

suggestion är att ta reda på barnets förmåga att motstå suggestion. Genom att ställa ledande 

frågor gällande irrelevanta ämnen. Detta test ger dock inget klart svar gällande barnets 

suggestibilitet, men kan användas som ett hjälpmedel vid sidan av andra.170  

Huvudregeln, såsom flera gånger ovan nämnts, är alltså att så långt som bara möjligt undvika 

ledande och suggestion vid förhör, och alla andra möjliga situationer, med barn. Detta är 

dels för att en utsaga som framkommit med hjälp av suggestion måste automatiskt 

ifrågasättas gällande dess trovärdighet. Dessutom är barn i allmänhet, på grund av sina 

egenskaper, mer mottagliga för suggestion och ledning. Ifall ledande frågor används i förhör 

med barn där det inte är nödvändigt, innebär detta att barnets möjlighet att hävda sin rätt 

försämras. Det är dock klart att det i förhör kan förekomma ledande frågor och att barn i 

vissa situationer måste ledas. Detta innebär inte att barnets utsagas trovärdighet automatiskt 

sänks. Det är klart svårare att värdera en utsaga som påverkats av suggestion men inga 

generaliseringar får göras i dessa situationer. I dessa situationer bör en enskild analys av 

fallet göras där barnets egenskaper och de svar barnet gett på de ledande frågorna 

bedömas.171  

 
169 Se Tapanila 2015 s. 576–577. 
170 Se Christianson – Engelberg – Holmberg 1998, s. 140.  
171 Se Sutorius 2003, s. 430.  
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Själv håller jag med om att barn i allmänhet har en större benägenhet att påverkas av 

suggestion och ledning, och att barnets egenskaper inverkar stort på detta. Dock kan detta 

inte generaliseras och det är även klart att samma barn påverkas olika vid olika situationer. 

Det är upp till förhörsledaren att se till att ledning endast används i situationer där det är 

nödvändigt. För att undvika ”missar” anser jag att klarare anvisningar och regler bör 

presenteras för personen som jobbar inom området. Vidare är det upp till beslutsfattaren att 

i det enskilda fallet bedöma hur barnets utsaga påverkats av ledningen. Även om mer 

omfattande ledning använts innebär det inte att trovärdigheten automatiskt sänkts. Istället 

bör barnet och förhöret analyseras. Till hjälp kan användas olika metoder, forskningsresultat 

och trovärdighetskriterier. Genom en helhetsbedömning värderar domstolen slutligen 

utsagans trovärdighet. Om det finns tecken på att utsagan centralt påverkats av suggestion 

eller om det råder en för stor oklarhet i hur barnets utsaga påverkats av ledning bör 

trovärdigheten av utsagan sänkas enligt mig. Detta, för att säkra den åtalades rättssäkerhet.  
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5. Rättsprocessens gång 

5.1  Hörsägenbevisning  

5.1.1 Allmänt om hörsägenbevisning 

Som begrepp finns hörsägenbevisning inte definierat varken i lagen eller dess förarbeten. 

Man kan dock finna en liknande begreppsdefinition i rättspraxis och rättsdoktrinen. 

Hörsägenbevisning innebär bevisning där en tredje person återberättar till rätten vad hen hört 

en annan person berätta. Vid fall av hörsägenbevisning är alltså riktigheten av en annan 

persons iakttagelser föremål för bevisningen.172 Det är klart att risken för fel är större vid 

hörsägen än vid direkt återberättande av en utsaga. Det är därmed relevant att i detta läge 

forska i hörsägen som en felkälla.  

Den som följt en amerikansk TV-serie som baserar sig i rättssalen är troligtvis bekant med 

att yttranden som klassificeras som ”hearsay” inte är tillåtna i domstolen. Till motsats från 

den angloamerikanska rätten, förbjuder den finska lagen inte direkt användningen av 

hörsägen som bevis i domstolen. Enligt den tidigare lagen fanns det inga klara förbud för 

användningen av hörsägen som bevis. Den nuvarande lagen, från 2015, innehåller principen 

om bästa bevismetod. Enligt RB 17:8 punkt 4 bör bevis som kan ersättas med väsentligt mer 

tillförlitlig bevisning avvisas. I förarbeten diskuteras hur man istället för hörsägenbevisning 

bör höra den person vars utsaga hörsägenbeviset baserar sig på.173 Det finns dock situationer 

där hörandet av utsagan från dess originella källa inte är möjligt. Några exempel på en sådan 

situation är personens död eller allvarlig sjukdom. Vid specialtillfällen är det alltså 

fortfarande tillåtet att använda sig av hörsägen som bevis i rätten. Användningen av hörsägen 

har därmed inte radikalt förändrats från situationen före lagförändringen.174 Själv ser jag 

även situationer där utsagans källa är ett barn, speciellt i situationer där utsagan inte längre 

kan fås av barnet, som en situation där hörsägen kan tillämpas vid behov, enligt nuvarande 

lagstiftning. Processer där barn är målsägande är i flera hänseenden speciella och komplexa. 

Det finns även flera processrättsliga undantag gällande barn. Man kan därmed se det 

motiverat att lagstiftningen godkänner användningen av hörsägen i undantagsfall, i mål 

gällande barn. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter, till exempel i situationer 

där risken finns att barnet pressats att ändra sin berättelse.   

 
172 Se HD 2008:68. 
173 RP 46/2014 rd, s. 55.  
174 Jokela 2015, 233–234.  
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Några närmare regler för hur hörsägen som bevis skall tolkas och vilket värde hörsägen som 

bevis bör ges regleras dock inte närmare i lagen, istället tillämpas principen om fri 

bevisvärdering. Det finns därmed en klar lucka i lagen som vore bra att fylla med tanke på 

oklarheten som råder kring tillämpningen av hörsägenbevisning.175  

Vid användningen av hörsägenbevis fungerar personen som återberättar vad hen hört som 

en typ av domare. Denna person blir alltså tvungen att avgöra tillförlitligheten och 

trovärdigheten av den andra personens berättelse.176 Hur trovärdigheten och tillförlitligheten 

påverkas av personen som återberättar, beror stort på denne persons egenskaper och 

förhållande mellan denna och personen vars utsaga återberättas.177  

Som bevis innebär hörsägen ett undantag från flera olika finska rättsprinciper. 

Omedelbarhetsprincipen tillämpas dåligt, möjligtvis inte överhuvudtaget, vid användning av 

hörsägenbevisning. Även kontradiktionsprincipen överträds vid användningen av hörsägen, 

på grund av den inskränkta möjligheten att försvara sig själv, den åtalade har i dessa 

situationer. Då hörsägenbevisning tillämpas har den åtalade ingen möjlighet att ställa frågor 

till den personen vars utsaga nu återberättas av tredje person.178  

5.1.2 Omedelbarhetsprincipen och kontradiktionsprincipen 

Omedelbarhetsprincipen innebär att allt domstolen skall i det enskilda fallet döma bör 

förebringas under huvudförhandlingen.179 Principen innehåller tre centrala element: För det 

första bör bevis enligt huvudregeln presenteras direkt till de beslutsfattare som värderar och 

avgör målet.180 För det andra bör bevisningen grunda sig på de ursprungliga och de bästa 

möjliga bevisningsmetoderna. Slutligen bör avgörandet ges utan dröjsmål efter att 

bevisningen mottagits.181  

En av målen kring omedelbarhetsprincipen är att sambandet, alltså beviskedjan, mellan 

bevismetoden och det faktum som skall bevisas skall vara så kort som möjligt. I allmänhet 

innebär en kortare beviskedja ett mer trovärdigt bevis. Vid tillämpningen av hörsägenbevis 

förlängs beviskedjan med flera länkar, och alla dessa länkar kan innehålla felkällor. De 

möjliga felkällorna kumuleras i de efterkommande länkarna av kedjan, vilket ökar felkällans 

 
175 Jokela 2008, s. 491–492.  
176 Pölönen 2003, s. 49.  
177 Jacobsson 1970 s. 65–66. 
178 Saranpää 2008, s. 703.  
179 Pölönen 2003, s. 49.  
180 RP 46/2014 rd, s. 44–45. Se även Jokela 2018, s. 21.  
181 Se Jokela 2018, s. 21.  
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inverkan på utsagans trovärdighet. Med detta sagt, är alltså risken för fel vid användningen 

av hörsägen i allmänhet större än vid användningen av direkta bevis.182 Ett exempel på detta 

fenomen kan ges numeriskt. Om vi antar att varje länk i kedjan ger en 75% sannolikhet för 

en korrekt utsaga innebär en kedja med 4 länkar en sannolikhet på 0,75^4=32%. Om kedjan 

däremot förlängs att innehålla 8 länkar sjunker sannolikheten till endast 10% (=0,75^8).183 

Vid tillämpningen av omedelbarhetsprincipen bör man dock hålla i minnet att det handlar 

om en rättsprincip och att man inte bör tillämpa principen alltför strikt. Istället bör man i det 

enskilda fallet göra en avvägning om hur brett principen skall tillämpas. Vid avvägningen 

tas i beaktan hur omedelbarheten främjar domstolen att nå ett korrekt beslut i målet och 

vilken betydelse omedelbarheten har för rättsenligheten. Man bör göra en enskild avvägning 

över omedelbarhetens betydelse, då detta kan skilja sig från ett bevis till ett annat.184  

Enligt RB 17:27 får ett barn under 15 år endast höras personligt i rätten i bevissyfte om 

domstolen anser det lämpligt och det är av väsentlig betydelse för utredandet av saken. 

Hörandet får inte sannolikt orsaka barnet något lidande eller annat men som kan skada barnet 

eller hens utveckling. Desto yngre barnet i fråga är, desto mer sällan hörs barnet i rätten.185 

Barns utsagor som videoinspelat eller på annat likande sätt upptagits kan, enligt RB 17:24.3, 

användas som bevis i rätten om den åtalade getts en möjlighet att ställa barnet frågor. Även 

denna regel gäller barn under 15 år. Båda undantagen för hörande av barn tar ett klart avsteg 

från omedelbarhetsprincipen. Man kan därmed fråga sig huruvida detta talar för 

användningen av hörsägen vid fall med barn där barnets utsaga inte kan fås på annat sätt, 

även om detta skulle innebära en kränkning av omedelbarhetsprincipen. 

En annan relevant rättsprincip är kontradiktionsprincipen. Enligt principen har parterna rätt 

att bli hörda under rättegången och presentera sina bevis som stöd för sin talan. Principen 

innehåller även rätten att kommentera material i fallet. Även rätten för den åtalade att ställa 

frågor till åklagarens vittnen är en central del av principen. Principens mål är att säkerställa 

en rättvis rättegång och principen är nära bunden med omedelbarhetsprincipen.186  

 
182 Saranpää 2008, s. 703–704. 
183 Se mer ingående om sannolikheten genom kedjan i Jacobsson 1970, s. 70–72.  
184 Pölönen 2003, s. 50.  
185 Hirvelä 2006, s. 492–493. 
186 Ervo 2006, s. 57. 
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5.1.3 Bevisvärdering av hörsägenbevisning  

Ett intressant fall gällande hörsägenbevisning i fall av sexuella övergrepp mot barn är fallet 

HD 2008:68. Fallet handlar om ett vid tidpunkten 5-årigt barn, som träffat en psykolog på 

grund av olika beteendestörningar. Under två av träffarna med psykologen hade barnet 

berättat hur hens pappa sexuellt utnyttjat hen då hen besökt pappan. Denna utsaga och de två 

psykologträffarna i övrigt spelades inte in. Vid ett senare förhör med barnet ändrade barnet 

sin utsaga och menade att pappan inte sexuellt utnyttjat hen. Detta förhör videoinspelades. 

Senare fann man även pappans sperma på barnets nattkläder, som funnits hos pappan.  

I sitt avgörande fann HD att sperman på barnets nattkläder kunde härstamma från en situation 

där barnet inte befunnit sig hos pappan. Sperman sågs därmed som ett svagt bevis. Vidare 

fann HD att det inte var möjligt att tillförlitligt bedöma det videoinspelade förhöret då flera 

olika faktorer kunnat leda till att barnets utsaga förändrats.  

Psykologens återberättande av barnets utsaga värderades som hörsägenbevisning i fallet. 

Domstolen blev alltså tvungen att värdera trovärdigheten av barnets utsaga genom det 

psykologen återberättade. Det bör även poängteras att pappan inte getts någon möjlighet att 

ställa frågor till barnet under processens gång. Som en följd av alla de ovannämnda 

omständigheterna fann HD att en fällande dom inte kunde basera sig endast på barnets 

utsaga. Då den övriga bevisningen i fallet även funnits svag, förkastade HD åtalet. 

I HD:s avgörande framfördes även hur det i flera fall från EMD diskuterats hur den åtalades 

rätt till en rättvis rättegång kränks i situationer där den åtalade inte ges en möjlighet att ställa 

frågor till vittnen i fallet.187  Detta bör tas i beaktan när hörsägen värderas som bevis, med 

tanke på att den åtalade inte kunnat ställa några frågor i en sådan situation. Det kan här dock 

poängteras att EMD i sitt fall Al-Khawaja 15.12.2011 konstaterade att hörsägenbevisning 

som sådant är tillåtet. Domstolen konstaterade att kontradiktionsprincipen kan åsidosättas i 

enstaka fall om situationen är sådan att den originella informationskällan inte på grund av 

till exempel död kan höras. Som stöd för användningen av hörsägen krävs någon typ av 

utredning för att kompensera rätten att ställa frågor.188  

Det är inte helt klart hur man skall tolka HD:s beslut i det ovannämnda fallet angående 

hörsägenbevisning. En möjlig tolkning är att domstolen beaktade hörsägenbevisningen, 

 
187 Se bl.a. fallen Unterpertinger v. Austria (24.11.1986), Delta v. France (19.12.1990) och Rachdad v. France 

(13.11.2003). 
188 Se även Ojala 2012, s. 230.  



59 
 

alltså psykologens yttrande, men fann det sakna bevisvärde. En annan möjlig tolkning är att 

yttrandet sattes under förbudet att utnyttja bevis.189   

Att ett bevis sätts under förbud att utnyttjas är ett undantag från principen om den fria 

bevisrätten, enligt RB 17:1.2. Förbudet är ofta en följd av en kränkning av bevisförbudet. 

Förbudet att utnyttja bevis kan dock även basera sig på någon rättsprincip. Det krävs alltså 

inte att lagen överträds, utan en kränkning av grundläggande rättighet kan leda till ett förbud 

att utnyttja beviset i fråga. Hörsägenbevisning kan anses delvis kränka rätten till en rättvis 

rättegång, varmed det kan ses möjligt att hörsägenbevisning skulle sättas under förbud att 

utnyttjas. Det bör göras en enskild avvägning i fallet då både den åtalades grundläggande 

rättigheter och intresset att verkställa straffrättsligt ansvar tas i beaktan.190  

Huruvida hörsägenbevisning bör sättas under förbud att utnyttjas eller inte, påverkar 

bevisvärderingen väsentligt. Ifall hörsägenbevisning inte sätts under detta förbud blir 

domstolen tvungen att i det enskilda fallet värdera hörsägenbevisningen. Det är klart att 

hörsägen som bevis i allmänhet bör beaktas som svagt. Det finns dock kvar en chans att det 

i det enskilda fallet anses att en tillräckligt stark stödbevisning vid sidan om 

hörsägenbevisningen kan leda till en fällande dom. Det råder en stor oklarhet. Om det 

däremot anses att hörsägenbevisning bör sättas under förbud att utnyttjas är situationen 

mycket klarare, hörsägenbevisningen tas inte i beaktan av domstolen.  

Hur hörsägenbevisning skall tolkas och tillämpas råder det oklarhet om. Det väl kända fallet, 

HD 2008:68, gällande hörsägen ger inget klart svar på frågan. Inom rättsdoktrinen råder 

oenighet i frågan kring tillämpningen av hörsägen. Hirvelä anser att kontradiktionsprincipen 

inte bör tillämpas för strikt i fall av sexuella övergrepp mot barn. En för strikt tillämpning 

kan enligt Hirvelä leda till en kränkning av barnets grundläggande rättigheter.191 I motsats 

till Hirvelä, anser Tapanila att säkerställandet av barnets rättigheter inte kräver och inte heller 

får leda till en kränkning av kontradiktionsprincipen. Redan omständigheten att barn hörs 

utanför rättegången och domstolen, försämrar den åtalades position. En kränkning av 

rättsprinciperna utöver detta är därmed inte målenligt.192 Även Saranpää håller med om att 

den åtalade inte, med tanke på kontradiktionsprincipen, bör ställas i en sämre position 

gällande sexualbrott jämfört med andra brottstyper.193 Det råder även oenighet i hur det 

 
189 Saranpää 2008, s. 705.  
190 Vuorenpää 2009, s. 24.  
191 Hirvelä 2006, s. 201. 
192 Se Tapanila 2007, s. 317–321. 
193 Se Saranpää 2008, s. 706. 
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ovannämnda fallet bör tolkas och vad detta betyder för användningen av hörsägen. Å ena 

sidan anses det att domstolen godkände användningen av hörsägen.194 Å andra sidan anses 

det att domstolen lade hörsägenbevisningen under förbudet att utnyttjas och att detta borde 

vara fallet för hörsägen i allmänhet också.195 

Själv anser jag att tillämpningen av hörsägenbevisning i allmänhet i straffrätten, likaså vid 

fall av sexualbrott mot barn bör vara sträng. Användningen av hörsägen som bevis innebär 

en kränkning av flera olika rättsprinciper, vilket innebär att den åtalades rätt till en rättvis 

rättegång delvis kränks. Jag är även enig med Saranpää om hur fallet HD 2008:68 bör tolkas. 

Enligt min mening skall fallet tolkas så att hörsägenbevisningen sattes under förbud att 

utnyttjas. Denna tolkning, kan delvis anses strängare, men tolkningen främjar klart den 

åtalades rättigheter. En strängare användning av hörsägen kan även delvis anses främja 

barnets bästa. Att tillämpa en strängare tolkning av hörsägenbevisning kan bidra till en 

framtida förändring kring hur processer med barn som möjligtvis hamnat ut för sexuella 

övergrepp behandlas. Att så snabbt som möjligt spela in barnets utsaga och även låta den 

misstänkte ställa frågor till barnet vore av stor betydelse för att säkerställa parternas 

intressen. Även om det skett förbättringar kring processer med barn involverade, finns det 

fortfarande förbättringar som kan och bör göras, så att barnets utsaga kan fås fram så 

trovärdig som möjligt. En förbättring av processerna höjer sannolikheten för att barnets 

utsaga kan användas som bevis i domstolen och att detta bevis anses trovärdig, och en mer 

rättsenlig dom kan nås. Om man istället tillämpar en snällare användning av 

hörsägenbevisning, kvarstår oklarheten i hur dessa kan tillämpas och vilket värde de bör ges. 

Detta främjar varken rättssäkerheten för den misstänkte eller offret. 

Avslutningsvis kan även påpekas hur hörsägenbevisning, utanför situationer som enda bevis, 

kan fungera som värdefullt material för att utreda ett händelseförlopp. Med hjälp av hörsägen 

kan abduktiva resonemang och nya informationskällor nås. Detta kan vara till hjälp senare 

vid rättegången även om hörsägenbevisningen inte kan användas vid domstolen.196 I denna 

situation har de olika felkällorna som påverkat hörsägenbevisningen inte lika betydande roll, 

då bevisningen endast används som ett redskap. Dock bör risken felkällor medför aldrig 

totalt bortses, även om ett bevis inte direkt tillämpas.  

 
194 Ojala 2012, s. 228.  
195 Saranpää 2008, s. 705–706. 
196 Rudanko 2020, s. 347. 
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5.2  Användningen av video- och ljudupptagningar  

5.2.1 Allmänt om användningen av video- och ljudupptagningar  

Enligt RB 17:24.3 kan som bevis i rätten användas video- eller ljudupptagningar från ett 

förhör med ett barn under 15 år. Det krävs dock att den åtalade givits möjlighet att ställa 

barnet frågor. Detta innebär att barnet inte behöver höras personligen under rättegången. 

Sedan lagförändringen 2003 möjliggjorde att barn kunde höras utanför domstolen, har 

huvudregeln varit att barn, speciellt yngre barn, inte hörs i rätten.197  Som bevis kan användas 

inspelningar från förundersökningen som utförts av, förutom polisen, även annan social- och 

hälsovårdspersonal, till exempel läkare och psykologer.198 Det är klart att en video- eller 

ljudinspelad utsaga skiljer sig från en direkt återberättad utsaga. Detta kapitel kommer 

därmed analysera hur video- och ljudupptagningar kan fungera som en felkälla, och vilket 

värde som bevis dessa bör ges. 

Bakgrunden bakom RB 17:24.3 är att skydda barnet och att barnet inte utsätts för onödigt 

lidande. Arrangemanget möjliggör att barnet efter förhör vid förundersökningen, inte senare 

behövs höras eller i någon annan mån delta i brottsutredningen och domstolsförfarandet. 

Barnet kan istället fokusera sig på att återhämta sig och tillfriskna.199 

Såsom tidigare redan diskuterats för hörsägen, kan även användningen av video- och 

ljudupptagningar anses som ett avsteg från omedelbarhetsprincipen och 

kontradiktionsprincipen.200 Genom att godkänna användningen av video- och 

ljudupptagningar som bevis försätts alltså den åtalade i en sämre sits. Det är därmed viktigt 

att den åtalades rättigheter kan säkerställas på annat vis.  

Den misstänktas rätt att ställa barnet frågor kan säkerställas på olika sätt. Den misstänkta 

kan få följa med hörandet av barnet i realtid, genom till exempel en fjärranslutning. Det är 

även möjligt att låta den misstänkte bekanta sig med video- eller ljudupptagningar från 

förhöret i efterhand. Därefter kan den misstänktes frågor förmedlas på ett lämpligt sätt till 

barnet via förhörsledaren. 201 

I fallet HD 2006:107 yttrade sig HD kring användningen av video- och ljudupptagningar 

som bevis. Fallet handlar om ett nioårigt, i utvecklingen försenat, barn som utsatts för 

 
197 Väisänen 2013, s. 77.  
198 Jokela 2015, s. 232.  
199 Väisänen 2013, s. 77. 
200 Läs mer om omedelbarhetsprincipen och kontradiktionsprincipen i kapitel 5.1.2. 
201 Ojala 2012, s. 222–223.  
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sexuella övergrepp. Den utsaga barnet gav vid förundersökningen videoinspelades, men den 

misstänkte gavs ingen möjlighet att ställa frågor till barnet. Barnet kunde inte höras 

personligt vid domstolen. HD konstaterade att den misstänkte från början förordnats ett 

rättsbiträde och att den misstänkte därmed haft en faktisk möjlighet att be om att få ställa 

barnet frågor. Den misstänkte hade istället hävdat sin rätt till att ställa frågor först efter HD:s 

begäran om yttrande. HD fann därmed att videoinspelningen kunde användas som bevis i 

rätten.  

Huvudregeln bör enligt mig fortfarande vara att den misstänkte bör ges en möjlighet att ställa 

frågor till barnet. Om så dock inte skett kan video- eller ljudupptagningen användas i rätten 

om det finns tillräckligt starka omständigheter som talar för det. Sådana omständigheter kan 

till exempel vara en situation där den misstänkte förstått sin rätt att ställa frågor och faktiskt 

kunnat yrka om en möjlighet till detta men valt att inte agera. Dock bör det poängteras att 

det är i alla parters intresse att i ett så tidigt skede som möjligt ge den misstänkte möjligheten 

att ställa barnet frågor.  

Finland har i flera fall från EMD fått kritik i fall gällande sexuella övergrepp mot barn, där 

den misstänkte inte givits en möjlighet att ställa barnet frågor.202 I fallet A.S. v. Finland 

28.9.2010 ställde EMD några minimikrav för situationer där barn hörs utanför domstolen. 

För det första bör den misstänkta meddelas om hörandet av barnet och ges en möjlighet att 

följa hörandet i realtid eller senare genom elektroniska upptagningar. För det andra bör den 

misstänkte ges en möjlighet att direkt eller indirekt ställa barnet frågor.  

I ett annat HF fall, HD 2008:84, diskuterades gränsen på 15 år. I fallet påstods två barn under 

15 år blivit utsatta för sexuella övergrepp. Barnens utsagor hade videoinspelats under 

förundersökningen. När målet prövades i TR hade ett av barnen hunnit fylla 15 år. Frågan i 

fallet blev huruvida videoinspelningen av den nu 15-åriga barnets utsaga fick användas som 

bevis i fallet. TR fann att videoinspelningen kunde användas som bevis. HD fann däremot 

att videoinspelningen inte kunde användas som bevis i rätten. Barnet skulle istället höras 

personligen i rätten. Gällande videoinspelningen av barnet som ännu vid tiden för 

rättegången var under 15 år, fann HD att denna inspelningen kunde användas som bevis. 

Detta barn skulle därmed inte höras personligt vid rätten. Tolkningen är alltså att barnet 

måste fortfarande vara under 15 år vid tidpunkten av rättegången, för att en video- eller 

ljudupptagning skall kunna användas som bevis. 

 
202 Bland annat fallet W. v. Finland 24.4.2007, A.L. v. Finland 27.1.2009 och A.S. v. Finland 28.9.2010. 
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5.2.2 Bevisvärdering av video- och ljudupptagningar 

Hur bör en utsaga som presenteras genom en video- eller ljudupptagning vid rättegången 

värderas? Huvudregeln är samma som vid andra bevis, bevisvärderingen följer principen om 

den fria bevisvärderingen (RB 17:1.2). Vilket bevisvärde man bör ge video- och 

ljudupptagningar är dock inte helt klart. Man kan fråga sig både vilket värde video- och 

ljudupptagningar i allmänhet bör ges, och vilka faktorer bör tas i beaktan när dessa värderas 

som bevis i det enskilda fallet.  

Den ursprungliga uppfattningen tycks ha varit att en utsaga presenterad genom en video- 

eller ljudupptagning inte kan ha ett lika stort värde som bevis, som en utsaga vilken 

presenteras direkt.203 En likande uppfattning får man från det svenska fallet NJA 1993 s. 

616. I fallet konstaterade svenska HD att samma bevisvärde inte kan ges till en 

videoinspelning som ett direkt bevis. Detta betydde dock inte att videoinspelningen inte 

kunde vara tillräcklig bevisning för att uppnå kravet på att inget rimligt tvivel kvarstår.  

I nyare rättspraxis från EMD har man även konstaterat att en utsaga i form av 

videoinspelning kan ha tillräckligt bevisvärde i sig själv för en fällande dom. Som krav har 

ställts att det funnits en giltig orsak att inte höra vittnet framför domstolen. Dessutom bör 

förhöret ha skett i närvaro av den misstänkte och dennes rådgivare och en möjlighet att ställa 

frågor till vittnet bör ha säkerställts.204  

För trovärdigheten av en utsaga av ett barn i form av en inspelning, kan konstateras att denna 

i flera hänseenden kan vara mer trovärdig än den utsaga barnet skulle ge vid en rättegång. 

Flera olika aspekter kan leda till att en inspelad utsaga kan ses mer trovärdig än en senare, 

vid domstolen, presenterad utsaga. Då förhör av barnet utförts så tidigt som möjligt, är risken 

mindre för att denne påverkats av felkällor. För en sådan inspelad utsaga är risken för bland 

annat minnesfel, yttre påverkan och ledning mindre än för en utsaga som först senare 

återberättas vid rättegången.205 Vid användningen av inspelningar av förhör kan även 

eventuella förhörsmässiga fel, till exempel leding eller pressning, lättare detekteras och 

analyseras. Då man kan se hur förhörssituationen med barnet genomförts, höjer det även 

trovärdigheten av barnets utsaga, då olika förhörsfel kan uteslutas.206  

 
203 Hirvelä 2007, s. 191.  
204 Se EMD:s fall Aigner v. Austria 10.5.2012. 
205 Se bland annat RP 190/2002 rd s. 23 och Rautio – Frände 2016, s. 170. 
206 Haapasalo 2000a, s. 85.  
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Det faktum att förhöret med barnet inspelas kan dock påverka hörandet. Att förhöret inspelas 

kan väcka känslor av bland annat skam och ångest vilket kan påverka barnets utsaga och 

dess trovärdighet. Likaså kan situationen påverka den vuxna som förhör barnet, vilken även 

det kan påverka förhörets gång och barnets utsaga. Det är dock klart att även en rättegång 

som situation kan vara mycket överväldigande för barnet och även denna situation kan 

påverka barnets utsaga. Det är därmed inte motiverat att höra barnet direkt vid domstolen på 

basis av detta argument.207  

Vid användningen av video- och ljudupptagningar finns även risken för elektroniska 

problem. Elektroniska filer kan till exempel försvinna, förstöras eller på annat sätt 

korrupteras. Att något typ av misstag, där man inte märker att en fil förändras och barnets 

utsaga därmed värderas fel är dock liten. Risken för att filen i någon aspekt förstörs och blir 

oanvändbar är däremot större. För att minska risken för korruption av filer, bör därmed 

utförlig dokumentation av besittningskedjan och eventuella åtgärder presenteras.208  

Det huvudsakliga syftet med att använda inspelningar som bevis är, såsom ovan nämnts, att 

skydda barnet från onödigt lidande. Att då ge denna inspelning ett lägre värde jämfört med 

en utsaga som direkt presenteras i rätten, sätter barnet i en ännu sämre position. Då det även 

kan konstateras att en inspelad utsaga i flera hänseenden kan vara trovärdigare än en utsaga 

som först återberättas senare vid en rättegång, anser jag att en videoinspelad utsaga bör 

kunna ges samma värde som en direkt återberättad utsaga. Dessutom har HD i fallet 2013:96 

uttalat sig om att man vid trovärdighetsbedömningen bör ge vikt åt själva utsagan, istället 

för vittnets yttre och sätt att handla. Detta kan även ses motivera värderingen av inspelningar 

lika högt som personligt återberättade utsagor. Det krävs dock att den misstänkte ges en 

möjlighet att ställa barnet frågor. Om den misstänkte väljer att inte utnyttja denna möjlighet 

påverkar detta inte negativt bevisvärdet av inspelningen. Detta innebär att en videoinspelad 

utsaga enligt min mening, såsom även enligt EMD:s mening, bör kunna som bevis leda till 

en fällande dom. Att ge dessa inspelade utsagor samma värde som en direkt återberättad 

utsaga kan anses stöda alla parters rättssäkerhet. Att i ett så tidigt skede kunna spela in 

utsagan innebär i de flesta fall att utsagan påverkats av minde felkällor. Genom att använda 

denna utsaga kan man därmed komma till en så rättsenlig dom som möjligt.  

 
207 Se Haapasalo 2000a, s. 85–86. 
208 Riekkinen 2019, s. 659.  
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Vilket värde man i det enskilda fallet då bör ge den inspelade utsagan kan långt avgöras 

enligt praxis kring hur en direkt utsaga värderas. Då den inspelade utsagan värderas kan 

extra fokus läggas på själva förhörssituationen och på detta sätta kan flera felkällor uteslutas, 

något som inte är möjligt vid ett direkt återberättande. I det svenska fallet NJA 1993 s. 616 

nämnde HD olika aspekter som kan tas i beaktan vid värdering av en videoinspelning. Enligt 

svenska HD bör fokus ligga på huruvida utsagan och dess detaljer kan anses sannolika, 

inbördes förenliga och inte motstridiga med annan utredning.  

För att kunna säkerställa att barnets utsaga så snabbt som möjligt fås inspelad bör man i alla 

tillfällen möjliga, då barnet hörs, spela in hörandet. Det är även viktigt att alla tillfällen där 

barnet hörs, utförs utan att möjligheten för felkällor uppstår. Detta innebär till exempel att 

ledning och suggestion undviks och ifall de används bör det ske genom korrekta metoder. I 

rådande polisstyrelsens instruktioner kan vi dock se flera aspekter där förbättring behövs. I 

instruktionerna föreskrivs hur de poliser som möter barnet först bör spela in barnets utsaga 

med tillgängligt medel eller skriva ner den noggrant. I dagens teknologiska samhälle finns 

det sällan en situation där medel för att spela in utsagan saknas. Att då ”ge en möjlighet” för 

att inte spela in utsagan, utan istället endast skriva ner den, kan inte ses stödja lösandet av 

fallet i någon mån. Att instruera att barnets utsaga i alla situationer bör spela in är mycket 

viktigt. En annan svaghet som kan ses i instruktionerna för hur hörandet av barnet bör ske. I 

instruktionerna framförs hur bland annat ledning och andra felkällor bör undvikas. Dock är 

vägledningen här väldigt snäv och vag, och risken för att fel sker är fortfarande stor.209 Det 

är därmed ytterst viktigt att de personer som arbetar med barn som möjligtvis utsatts för 

sexuella övergrepp skolas. I skolningen bör presenteras möjliga felkällor, de olika 

dimensionerna av dessa och hur dessa påverkar barnets utsaga. Vidare bör skolningen 

innehålla noggranna instruktioner för hur felkällor bör undvikas. 

Sammanfattningsvis anser jag alltså att inspelade utsagor i allmänhet bör ges samma värde 

som en utsaga som återberättas direkt vid rättegången. Detta som en följd av två anledningar. 

För det första tyder flera faktorer på att trovärdigheten av en tidigt inspelad utsaga till och 

med kan vara högre än trovärdigheten av en senare direkt i domstolen presenterad utsaga. 

För det andra, är det icke-motiverat att skydda barn genom specialbestämmelser kring 

hörandet av dem, men sedan ställa barnet i fråga i en sämre position vid bevisvärderingen.  

 

 
209 Poliisihallitus 2019, s. 17.  
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Vidare bör den enskilda inspelningens trovärdighet värderas enligt hur trovärdigheten av en 

utsaga i allmänhet värderas. Inspelningar ger dessutom en större möjlighet att värdera 

utförandet av förhöret, och felkällor kan därmed lättare uteslutas. För att möjliggöra att 

video- eller ljudupptagningar kan användas som bevis i rätten krävs det dock att hörandet 

kring barnet alltid spelas in och att inspelandet utförs med hög kvalitet och så att inga möjliga 

felkällor uppstår. På detta sätt kan den mest rättsenliga domen nås och båda parternas 

rättssäkerhet tillgodoses.   
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6. Avslutande tankar och diskussion  

6.1 Allmänna tankar  

Målet med denna avhandling har varit att närmare studera några av de felkällor som kan 

påverka en barns utsaga om sexuella övergrepp. Vidare studerades hur barns utsagor som 

påverkats av en felkälla bör värderas som bevis i rätten. I avhandlingen har som felkällor 

studerats: iakttagelser, tolkning, minne, förmåga att återberätta, lögner, suggestion och 

ledning, hörsägenbevisning och användningen av video- och ljudupptagningar.   

Det är klart att alla människors, både barns och vuxnas, utsagor påverkas i någon mån av 

felkällor. Bara det faktum att vi inte kan minnas alla detaljer av en händelse, innebär att vi 

inte heller kan återberätta denna händelse hundra procent korrekt. Det är även klart att 

utsagor ofta är påverkade av flera olika felkällor. Att en utsaga påverkats av en felkälla 

innebär dock inte automatiskt att utsagan förlorat värde som bevis. Enligt HD:s praxis kan 

en utsaga som bevis i fall av sexuella övergrepp i sig själv vara tillräckligt för en fällande 

dom. En sådan utsaga kommer i någon mån vara påverkad av felkällor. Därmed, för att kunna 

värdera en utsaga som påverkats av felkällor, bör inte det faktumet att en eller flera felkällor 

format utsagan påverka värderingen. Istället bör fokus ligga i hur mycket och i vilken mån 

felkällan format utsagan. Man kan därmed inte dra generella slutsatser för värderingen i fall 

av vissa felkällor, istället bör en enskild bedömning göras i alla fall.  

6.2 Påverkan av felkällor på barns utsagor om sexuella övergrepp 

Hur barns utsagor påverkas av en felkälla beror på flera olika omständigheter, till exempel 

den specifika situationen, barnet och dennes egenskaper och felkällan. Även kombinationen 

av flera felkällor kan leda till olika omformningar av barnets utsaga. Inga generella yttranden 

kan därmed ges i frågan hur en barns utsaga om sexuella övergrepp påverkas av en eller flera 

felkällor. Istället kan vi lyfta fram de typiska och mest förekommande påverkan på dessa 

utsagor och hur dessa kan detekteras. Detta kan användas som ett hjälpmedel och vägledning 

när enskilda utsagor analyseras. Jag har nedan valt att presentera och systematisera de olika 

felkällorna som behandlats och olika påverkan på barnets utsaga. Tabellen210 ger en 

överblick i hur de olika felkällorna kan påverka barnets utsaga.  

 
210 Tabellen är delad i två p.g.a. utrymmesbrist. I tabellen behandlas förankring i tid och plats, detaljrikedom, 

konkrethet, originalitet, inre konsekvens och förändringar i utsagan. Dessa delar valdes att systematiseras då 

vi genom avhandlingens gång upprepat kunnat konstatera att dessa är relevanta gällande påverkan av barns 

utsagor. Dessa delar är även mest relevanta vid värderingen av felkällornas påverkan ur 

trovärdighetskriteriernas synvinkel.  
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 Iakttagelse och 

tolkning  

Minne Förmåga att 

återberätta 

Lögner  

Förankring i 

tid och plats 

Bristande iakttagelser 

kan leda till att utsagan 

saknar förankring i tid 

och plats. Även 

upprepade övergrepp kan 

påverka uppfattningen av 

tid och plats negativt för 

de enskilda övergreppen.  

Minnesfel kan leda till 

att utsagan saknar 

förankring i tid och 

plats. Även upprepade 

övergrepp kan leda till 

att minnesbilderna är 

svåra att särskilja.  

Yngre barn saknar ofta 

tidsuppfattning varmed 

förankring av 

händelsen i tid kan vara 

svårt.  

Lögner kan vara 

exakt förankrade men 

dessa typer av detaljer 

glöms även lättare då 

det handlar om 

lögner.  

Detaljrikedom Bristande iakttagelser 

kan leda till att utsagan 

saknar detaljer. Även 

upprepade övergrepp kan 

påverka hur detaljer som 

iakttagits kan 

differentieras.  

Minnesfel kan leda till 

att detaljer glöms eller 

lättare påverkas av yttre 

faktorer.  

Fel relaterade till 

återberättandet av en 

utsaga kan leda till att 

utsagan saknar 

detaljrikedom, som en 

följd av bl.a. barnets 

knappa ordförråd.  

Även lögner kan vara 

detaljrika. Detaljer av 

händelser man inte 

varit med om glöms 

dock snabbare.  

Konkrethet  Händelseförloppet 

kanske inte registeraras 

verklighetsenligt. Som 

en följd kan utsagan 

sakna konkrethet, 

exakthet m.m. Dock kan 

saknaden av en 

erfarenhetsbas leda till 

mer konkreta 

iakttagelser. 

Utsagan kan sakna 

konkrethet som en följd 

av att barnet glömmer 

vissa delar, vissa delar 

ändrats av yttre 

påverkan eller 

minnesbilderna annars 

är vaga.  

Barn saknar ofta den 

förmåga att producera 

utsagor som kan ses 

konkreta. 

Händelseförloppet kan 

återberättas i fel 

ordning, irrelevanta 

detaljer nämns m.m.  

Mycket exakta, 

konkreta, utantill 

lärda utsagor kan tyda 

på en lögn. Dock kan 

livlighet och klarhet 

tyda på det motsatta.  

Originalitet  Svaga iakttagelser kan 

leda till att utsagan 

saknar originalitet. 

Luckor kan fyllas med 

klichéer och 

stereotypiska 

upprepningar.  

Klichéer och 

stereotypiska 

upprepningar kan vara 

ett tecken på yttre 

påverkan på 

minnesbilderna. 

Svårigheter i 

återberättandet kan leda 

till att utsagan saknar 

omfattande individuella 

beskrivningar.  

Klichéer och 

upprepningar kan ses 

som tecken på lögner.  

Inre 

konsekvens 

Iakttagelse- och 

tolkningsfel kan leda till 

att utsagan saknar inre 

konsekvens, på grund av 

t.ex. misstolkningar av 

olika delar av händelsen. 

Vaga minnesbilder eller 

yttre påverkan av 

minnen kan leda till 

saknaden av inre 

konsekvens.  

Svårigheter i 

återberättandet kan leda 

till saknaden av inre 

konsekvens. Detta som 

en följd av saknaden av 

tidsuppfattning, knappt 

ordförråd mm.  

Lögner kan detekteras 

som saknaden av inre 

konsekvens. En lögn 

innebär dock inte 

automatiskt att resten 

av utsagan är 

otillförlitlig. 

Förändringar i 

utsagan  

Kan tyda på att 

iakttagelserna och 

tolkningarna varit svaga. 

Dock kan hjälpen att 

tolka barnets iakttagelser 

hjälpa utforma, och även 

förändra, utsagan, utan 

att utsagan förlorat 

trovärdighet.  

Det är möjligt att 

minnen om övergrepp 

kommer fram under 

utredningen och att 

utsagan därmed 

förändras. Dock är det 

även möjligt att yttre 

påverkan ändrat 

minnesbilder och att 

utsagan därmed 

förändrats.  

Kan ses som en följd av 

att barnet missförstått 

frågor eller att barnets 

svar missförståtts.  

Lögner är i allmänhet 

svårare att minnas, 

vilket kan leda till att 

utsagan förändras. En 

utsaga som förändrats 

behöver dock inte 

vara en lögn.  
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Målet med tabellen och systematiseringen är att underlätta analysen av barns utsagor genom 

att presentera påverkan felkällor har på barns utsagor på ett generellt plan. Genom att 

analysera och systematisera de behandlade felkällorna och deras påverkan på barns utsagor 

kan vi se att flera av felkällorna går hand i hand med varandra, påverkas av varandra, sker 

parallellt eller som en följd av varandra. Vi kan även se att flera felkällor kan påverka barns 

 Suggestion och ledande 

frågor 

Hörsägen  Användningen av video- 

och ljudupptagningar  

Förankring i 

tid och plats 

Suggestion kan påverka 

förankringen av händelsen i tid 

och plats, speciellt i situationer 

barnet inte själv minns när och 

var övergreppen skett. Dock kan 

rätt användning av leding hjälpa 

barnet förankra sin utsaga.  

Detaljer, som förankring i 

tid och plats, påverkas och 

förändras lättare av att 

bevisningskedjan förlängs. 

Dessutom går det inte att 

få fram dessa senare, om 

barnet inte originellt 

förankrat utsagan.   

Då utsagan så snabbt som 

möjligt spelats in, kan 

förankringar i tid och plats ses 

mer trovärdiga då dessa 

detaljer lättare glöms med 

tidens gång.  

Detaljrikedom Detaljfattiga utsagor kan 

utfyllas av oriktiga detaljer som 

en följd av suggestion och 

ledande frågor. 

En detaljfattig originell 

utsaga kan möjligen ha 

utfyllts av tredjeman, då 

detaljer lättare förändras 

vid återberättandet av 

annans utsaga.  

Lättare att avgöra om utsagans 

detaljer grundar sig i barnets 

återberättande eller yttre 

påverkan. En utsaga som 

spelas in så tidigt som möjligt 

innehåller även i allmänhet 

mer detaljer.  

Konkrethet  En mycket konkret utsaga kan 

tyda på att suggestion inte 

påverkat utsagan. Om dock 

endast delar här som var är mer 

exakta kan man fråga sig om 

dessa uppkommit som en följd 

av suggestion.  

Exaktheten och klarheten 

av den originella utsagan 

kan lida vid tredjemans 

återberättande. Behöver 

inte betyda att barnets 

utsaga varit konkret.  

Lättare att avgöra huruvida 

utsagan är konkret som en 

följd av barnets återberättande 

eller om opassande metoder 

använts för att nå en konkret 

utsaga.  

Originalitet  En utsaga som innehåller 

klichéer och stereotypiska 

uttalanden kan tyda på att 

utsagan påverkats av suggestion 

och ledning.   

Vid återberättandet av en 

annans utsaga kan 

originaliteten av utsagan 

lida, speciellt om den 

originella utsagan hade 

luckor.  

Utredningen av utsagans 

originalitet kan lida av att 

inget direkt motförhör ordnas. 

Stressen vid 

inspelningssituationen kan 

även påverka originaliteten av 

utsagan. 

Inre 

konsekvens 

Saknaden av inre konsekvens 

kan vara orsakad av suggestion 

och leding som påverkat 

utsagan eller vissa delar av den.  

Kan tyda på att luckor fyllts i 

med suggestion.  

 

Som en följd av felkällor 

relaterade till tredjeman 

kan den inre konsekvensen 

av utsagan lida.  

Lättare att analysera den inre 

konsekvensen då en inspelad 

utsaga kan gås igenom flera 

gånger. Dock kan utredningen 

av den inre konsekvensen lida 

av att inget direkt motförhör 

ordnas.  

Förändringar i 

utsagan  

En senare förändring i utsagan 

kan tyda på att barnet påverkats 

av suggestion. Dock kan 

suggestion och ledning, vid rätt 

tillämpning, utfylla en utsaga 

vilken fortfarande är trovärdig.  

Förändringar i tredjemans 

utsaga kan ses som 

sänkande av 

trovärdigheten då det inte 

är den originella källan 

som t.ex. minns något nytt 

av händelsen. Tyder i 

stället på t.ex. fel i 

tolkningen hos tredje man. 

Gäller dock inte alla 

förändringar.  

Minskad risk för förändringar i 

utsagan då utsagan i ett så 

tidigt skede som möjligt spelas 

in.  
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utsagor på likande sätt. Tabellen ovan ger en klarare bild av hur de olika felkällorna påverkar 

barnets utsaga. Tabellen ger även en bild av hur flera felkällor tillsammans kan påverka en 

utsaga. Vi kan till exempel utläsa hur minnesfel och suggestion tillsammans kan påverka 

barnets utsaga gällande detaljer. Om barnets utsaga påverkats av minnesrelaterade fel kan 

mängden detaljer i utsagan vara låg. Om utsagan därefter påverkas av suggestion finns risken 

för att dessa luckor fylls i.  

Även om vi kan ge en bild av de mest typiska påverkan felkällorna har på utsagan, är det 

alltid viktigt att en enskild analys utförs. Det är därmed relevant för beslutsfattaren i det 

enskilda fallet att analysera om barnets utsaga påverkats av felkällor och hur dessa påverkat 

utsagan. Först efter denna analys kan beslutsfattaren bedöma vilket värde kan ges till barnets 

utsaga som bevis. Det är dock klart att situationer uppstår, där varken beslutsfattaren eller 

vittnet i fallet är medvetna om en felkälla. Detta är en typ av risk man måste godkänna. 

Bevis, särskilt utsagor, är sällan hundra procent sanningsenliga.  

Själv anser jag att vetskapen om en eller flera felkällor inte automatiskt får leda till någon 

typ av slutsats. Vid analysen av felkällans påverkan på utsagan kan olika hjälpmedel 

användas (t.ex. tabellen ovan). Dock bör en enskild analys utövas. Även om barnets utsaga 

utsatts för till exempel extensiv suggestion behöver inte trovärdigheten av utsagan lidit i det 

enskilda fallet. En dom kan därmed aldrig stödja sig på dessa generella antaganden. Även 

om det är svårt och tidskrävande att djupare analysera påverkan av felkällor, bör 

beslutsfattare utföra denna analys för att rättssäkerheten kan tryggas. Det bör alltså 

säkerställas att tillräckliga resurser finns för denna analys. Om en djup analys inte görs (t.ex. 

på grund av resursbrister) blir grunden för domen alltför vag, med tanke på den komplexitet 

felkällor och barns utsagor innebär. Grundlösa domar hör inte hemma i rättsvärlden.  

6.3 Bevisvärderingen av utsagor påverkade av felkällor 

Efter att en analys där felkällors påverkan på barnets utsaga utförts kan barnets utsaga 

värdera som bevis. Denna värdering bör klart spegla resultaten från analysen ovan. Även här 

är det viktigt att en enskild analys, där de enskilda omständigheterna tas i beaktan, utförs. 

Allmänna trovärdighetskriterier kan följas, men endast riktgivande. Det går därmed inte att 

ge några alltid gällande direktiv för bevisvärderingen av utsagor som påverkats av felkällor. 

Istället följer en kort sammanfattning av de studerade felkällornas huvudpunkter gällande 

bevisvärdering.  
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Vid iakttagelser och tolkning som felkälla är det viktigt att detaljfattigdom och svårighet att 

urskilja händelser inte ges ett för stort utrymme i värderingen. Samma gäller situationer där 

barnet i sin återgivning av övergreppet inte talar om sexualbrott, utan istället om till exempel 

en lek eller beröring. Det är klart att barn i allmänhet saknar samma iakttagelse- och 

tolkningsförmåga som en vuxen.  Att då på grund av dessa svagheter i utsagan, värdera 

barnets utsaga svagt, skulle sätta barnet i en väldigt dålig position. Istället bör en enskild 

analys av utsagan utföras där alla omständigheter tas i beaktan. Några svagheter i berättelsen, 

så länge de inte centralt påverkat utsagan, skall inte i min mening sänka utsagans värde som 

bevis markant.  

Vid fel relaterade till minnet är situationen långt den samma. Barn minns i allmänhet 

situationer sämre än vuxna. Dessutom är barns minne lättare påverkat av yttre faktorer. 

Minnesfel kan i värsta fall leda till att utsagan inte kan ges något värde eller endast ett svagt 

värde. Detta anser jag bör vara situationen då barnet varit väldigt ungt vid händelseförloppet 

(under två år) eller om det finns andra klara tecken på att barnets minnesfel påverkat utsagan 

i dess centrala delar. Då minnesfelen endast är små eller kan ses utfyllas med annan 

bevisning, anser jag att barnets utsaga fortfarande bör kunna leda till en fällande dom. Det 

är klart att alla utsagor i någon mån påverkats av minnesfel, detta bör inte leda till att utsagans 

värde sänks. Istället handlar det om en osäkerhetsfaktor som än bunden till utsagor och måste 

accepteras.  

Vid felkällor relaterade till förmåga att återberätta en händelse, är ofta barnets utsaga i ljuset 

av trovärdighetskriterierna bristande och svag. Det är dock här viktigt att dessa kriterier inte 

blint följs. Enstaka brister i utsagan, såsom saknandet av exakt förankring i tid, bör inte leda 

till att utsagan skulle tappa bevisvärde. Istället bör utsagan värderas som en helhet där dess 

brister och starkheter stöder varandra.  

Vid värderingen av utsagor gällande lögner, är utsagans tillförlitlighet under granskning. En 

lögn bör inte automatiskt innebära att resten av utsagan skulle vara felaktig. Utsagan bör 

istället värderas i skilda delar. Om de andra delarna inte tyder på lögner bör dessa i 

värderingen inte ges något sämre värde även om en annan del visat sig vara felaktig. Det bör 

även påpekas att en analys av en utsagas tillförlitlighet bör göras med försiktighet. Flera 

tecken som kan tyda på en bakomliggande lögn kan lika väl vara ett tecken på till exempel 

stress och trauma.  
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Då utsagor som påverkats av suggestion värderas skall typen av suggestion och det enskilda 

barnets suggestibilitet tas i beaktan. Då endast måttlig suggestion använts och inget tyder på 

att utsagan i sina centrala delar påverkats, kan utsagan fortfarande värderas som starkt bevis. 

Om det däremot finns starka tecken som tyder på att utsagan i sina centrala delar påverkats 

kan beviset endast ges ett svagt värde, möjligtvis inget, som bevis. I situationerna som faller 

mellan dessa två är det upptill beslutsfattaren att göra en enskild värdering. Som hjälpmedel 

kan användas test av barnets suggestibilitet, forskningresultat och trovärdighetskriterier. De 

olika metoderna skall dock endast användas riktgivande. Om förhör med barnet finns 

inspelat bör beslutsfattaren använda detta för att värdera den använda suggestionen och hur 

denna påverkat barnet.  

När hörsägenbevisning används istället för direkt bevisning ökar risken för felkällor. Det är 

därmed motiverat att använda sig av en sträng bevisvärdering vid denna typ av brott. Genom 

att tillämpa en sträng värdering kan man bidra till en förbättring av processerna kring 

sexualbrott mot barn. Det är till exempel viktigt att barnets utsaga i så tidigt skede som 

möjligt spelas in. Huvudregeln bör alltså vara en sträng tillämpning och värdering av 

hörsägenbevisning, där det kan ges värde som bevis i undantagsfall då brottsoffrets 

rättigheter kräver detta och den åtalades rättigheter inte i alltför hög grad kränks.  

Användningen av video- eller ljudupptagningar leder i flera fall till en ännu mer trovärdig 

utsaga i jämförelse med en direkt återberättad utsaga. Även om det i början rådde en åsikt 

om att dessa utsagor inte kunde värderas lika högt som direkta utsagor, anser jag att 

situationen inte bör vara denna med forskning i bakgrunden. Om inget tyder på att felkällor 

uppkommit vid inspelningssituation (t.ex. stress framför kameran) eller i form av tekniska 

fel bör utsagan ges samma värde en direkt återberättad utsaga skulle ges. Detta innebär att 

en video- eller ljudupptagen utsaga som enda bevis, då den misstänktes rättigheter 

säkerställts, bör kunna leda till en fällande dom. 

Vi kan se att situationen är långt den samma för de olika felkällorna. Barn, som en följd av 

deras egenskaper, är i allmänhet lättare påverkade eller i annan omfattning påverkade av de 

diskuterade felkällorna än vuxna. Det är även klart att alla utsagor påverkas olika av dessa 

felkällor. Det kan därmed inte ges några alltid gällande regler för värderingen av barns 

utsagor som påverkats av felkällor. Istället bör en enskild analys och värdering utföras där, 

barnet egenskaper, situationen (t.ex. förhörssituationen) och övriga omständigheter tas i 

beaktan. 



73 
 

6.4 Åtgärder för att minska risken för felkällor 

Vad kan man göra för att minska risken för att barns utsagor påverkas av felkällor? Det finns 

flera åtgärder som kan utföras i det enskilda fallet som minskar risken för felkällor. Det finns 

även flera åtgärder kom kan vidtas på det större planet för att minska risken för felkällor. 

Genom att vidta åtgärder för att minska uppkomsten av felkällor underlättas även 

beslutsfattarens arbete kring bevisvärderingen. Detta torde även leda till en ökning av 

rättssäkerheten för alla parter i fall av sexualbrott mot barn.  

En av de viktigaste processerna för att säkerställa en trovärdig utsaga och vilken flera 

felkällor är relaterade till är hörandet av barnet vid förhör. Genomförandet av förhöret och 

förhörsledarens uppträdande har därmed en central inverkan på trovärdigheten av barnets 

utsaga. Därmed är det viktigt att förhör planeras väl och att en förhörsplan uppförs. Genom 

att upprätta en utförlig plan kan barnets egenskaper analyseras och egenskaperna som grund 

för och inverkan på felkällor kan bedömas i förhand. På så vis kan felkällor bättre undvikas. 

Det finns även flera saker som bör tas i beaktan under utförandet av förhöret, bland annat 

längden av förhöret, språket som används, förhörsmiljön och frågeställningarna. Hörandet 

av barn är alltså i allmänhet en svår uppgift. Det är därför av ytterst vikt att personer med 

skolning och kunskap i området är ansvariga för hörandet.  

Även domstolen behöver förstå sig på komplexiteten kring felkällor och barn. Därmed 

behöver även beslutsfattare kunskap kring sexualbrott mot barn för att kunna värdera barns 

utsagor, vilka ofta är mycket komplexa. I sin bedömning skall domstolen ta i beaktan 

förutom själva förhörssituationen, även felkällor som möjligen uppkommit utanför förhör. 

För att bättre förstå oss på hur olika felkällor påverkar barns utsagor krävs mer forskning i 

ämnet. Det vore bra att denna rättspsykologiska forskningen utfördes i samarbete med 

polismyndigheterna och domstolarna. Genom att utföra en forskning som på ett konkret plan 

gynnar alla parter, kan domstolar i en större skala i sina beslut förlita sig på denna 

forskningsdata. Dock bör påpekas att denna data inte såklart kan användas rakt av på 

enskilda fall. Resultaten kan dock ge vägledning och en grund vilken värderingen kan bygga 

vidare på.  

En annan viktig process kring hörandet av barn är inspelningen av barnets utsaga. Speciellt 

en videoinspelning av barnets utsaga kan i flera aspekter minska risken för olika felkällor, 

som till exempel minnesfel och suggestion. Därmed borde alla barns utsagor, vid misstanke 

om sexuella övergrepp, spelas in i ett så tidigt skede som möjligt. Även om förbättringar i 



74 
 

frågan skett, är detta dock inte alltid fallet. En möjlighet för att säkerställa att barnets utsaga 

inspelas är att reglera att utsagor som inte inspelats, innebär att ingen utredning utförts, och 

att utsagan därmed inte kan ges något bevisvärde. En sträng reglering kring ämnet, där en 

utsaga endast i undantagsfall kan ges värde, om denna inte inspelats, skulle medföra att dessa 

utsagor i en ännu större utsträckning skulle spelas in. Därmed anser jag att en lagförändring 

i området vore nödvändigt och motiverat. Dock är det viktigt att undantag tas i hänsyn vid 

regleringen av området. Även frågan kring hur fort barn bör höras i fall av sexuella 

övergrepp, borde regleras. På detta sätt kan resurser riktas på att så snabbt som möjligt spela 

in dessa utsagor.  

Vi kan alltså sammanfattningsvis konstatera att flera felkällor kunde vara möjliga att undvika 

med hjälp av förändringar och skärpningar kring processer rörande sexualbrott mot barn. 

Dessa brott är speciellt skadliga och jag anser därmed att det är av ytterst vikt att förändringar 

vidtas för att så långt som möjligt kunna säkra en så trovärdig utsaga av barnet som möjligt. 

Genom att vidta dessa åtgärder kan alla parters rättssäkerhet i bättre mån tillgodotas.  

 


