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En enkätundersökning genomfördes med syftet att undersöka 
åklagares och nämndemäns uppfattningar om vilka 
tillförlitlighetskriterier som de bedömer som viktiga för 
tillförlitligheten i barns utsagor vid misstänkta fall av sexuella 
övergrepp. Vidare var syftet att undersöka om det förekom några 
skillnader i gruppernas bedömningar. Enkäten bestod av sju 
kriterier som utgick från Högsta domstolens praxis vid 
bedömningen av tillförlitligheten i muntliga utsagor. Resultatet 
visade att åklagarna bedömde längd- och konstantkriteriet 
signifikant mindre viktigt för tillförlitligheten än nämndemännen 
medan nämndemännen bedömde klarhets- och detaljkriteriet 
signifikant mindre viktigt än åklagarna. Kön och erfarenhet 
visade sig inte påverka hur grupperna gjorde sina bedömningar. 
Då vissa av kriterierna har visat sig helt eller delvis sakna 
förankring i forskning bör de användas med försiktighet och 
hänsyn bör alltid tas till det enskilda fallet och brottets karaktär. 
Åklagarnas och nämndemännens relativt höga skattningar av 
kriterierna tyder på en bristande kunskap om hur barn minns och 
vittnar om sexuella övergrepp. 

 
 
 
 

Ett av de svåraste ärenden som de svenska domstolarna handskas med är sexuella 
övergrepp mot barn. Begreppet sexuella övergrepp mot barn innefattar alla handlingar 
eller situationer med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar en underårig för att 
tillfredställa egna (sexuella) behov. Enligt Socialstyrelsens definition innebär ett 
övergrepp fysisk kontakt (alltifrån beröringar av sexuell karaktär till penetrering och 
fullbordade samlag) och även övergrepp utan fysisk kontakt (t.ex. sexuella 
anspelningar, förslag och kommentarer samt att exponera barnet för pornografiskt 
material). Begreppet inkluderar även sexuell exploatering där barnet utnyttjas med 
avsikt att framställa barnpornografi eller utöva barnprostutionen (Socialstyrelsen, 2000).  
I Sverige leder endast ca två av tio anmälningar om sexuella övergrepp vidare till åtal 
och mörkertalet tros vara högt (Diesen, Hellner Gumpert, Lindblad & Sutorius, 2001). 
En av de största svårigheterna med den rättsliga prövningen ligger i bevisvärderingen då 
det oftast handlar om ord mot ord situationer där stödbevisning i form av vittnen eller 
teknisk bevisning saknas. I alla s.k. utsagemål där den enda eller huvudsakliga 
bevisningen består av utsagor är bevisvärderingen svår, men den blir extra problematisk 
när offret är ett barn och den misstänkte många gånger någon som barnet är i 
beroendeställning till. Bevisvärdering innebär att försöka hitta samband mellan en 
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påstådd händelse i det förflutna och belägg som kan styrka denna händelse för att på så 
sätt avgöra om händelsen har ägt rum i verkligheten (Zahle, 1987, refererad i Diesen, 
2008). Med andra ord är bevisprövning av muntliga utsagor en av rättsväsendets 
svåraste uppgifter. Saknas det teknisk bevisning eller andra vittnen måste en 
trovärdighetsbedömning av både barnet och den misstänkte/åtalade samt en 
tillförlitlighetsbedömning av deras utsagor göras. För en fällande dom, när det saknas 
stödbevisning, krävs det att barnets berättelse anses fullt tillförlitlig (Diesen, 2008).  
 
Vid värdering av utsagor görs det en skillnad mellan vad som menas med trovärdighet 
och tillförlitlighet. Med trovärdighet avses den mer subjektiva och intuitiva 
bedömningen av utsagepersonen och hur pålitlig dennes berättande verkar. 
Tillförlitlighet syftar snarare på den mer objektiva bedömningen av personens utsaga 
och det bevisvärde som tillmäts utsagan (Bring, Diesen & Wahren, 2008). En sådan 
åtskillnad har inte alltid gjorts inom rättsväsendet och tillförlitligheten i en utsaga 
fastställdes tidigare genom att bedöma trovärdigheten hos personen som lämnade 
utsagan med fokus på de personliga egenskaperna (Gustavsson, 2004). Utvecklingen av 
utsagepsykologin i Tyskland i början av 1950-talet, och då främst Udo Undeutschs 
arbete, innebar en brytning mot den tidigare individcentrerade bedömningen vilket 
ledde till en mer systematisk metod för bedömningen av tillförlitligheten i utsagor. 
Denna metod byggde på hypotesen att sanningsenliga utsagor har andra karaktäristika 
än fabricerade utsagor, och genom att pröva utsagan mot specifika realitetskriterier går 
det att avgöra sanningsenligheten i utsagan (Holgerson, 2004). Den svenska 
utvecklingen av denna modell stod Arne Trankell för och hans arbete ledde till 
uppkomsten av en metod som kom att benämnas formell strukturanalys. Denna metod 
bygger, i likhet med den tyska utsageanalysen, på att söka efter förekomsten av 
realitetskriterier (Trankell, 1963). En annan liknande version, Statement Validity 
Analysis (SVA), har utvecklats, som också den är en förlängning av Undeutschs metod. 
Båda dessa modeller inkluderar förutom en tillförlitlighetsanalys av själva utsagan (i 
SVA kallas denna del Criteria Based Content Analysis, CBCA) även en analys av olika 
uppkomsbetingelser för att närmare belysa andra yttre faktorer som kan ha påverkat 
utsagans uppkomst. Exempel på sådana omständigheter är förväntningar, press, ledande 
frågor, motivation, i vilket sammanhang barnet har berättat om övergreppen etc. (Diesen 
et al., 2001; Trankell, 1963). 
 
Då utsagemål är högst komplicerade vad gäller bevisvärderingen har Högsta domstolen 
(HD) utarbetat ett antal kriterier som ska ligga till grund för bedömningen av 
tillförlitligheten i en utsaga. Dessa bygger delvis på Trankells formella strukturanalys 
och delvis på samlade domarerfarenheter (Diesen, 2008). HD's praxis i utsagemål 
bygger i likhet med den formella strukturanalysen på hypotesen att sanningsenliga 
utsagor innehållsmässigt skiljer sig åt från lögnaktiga och att sanningsenligheten i en 
utsaga kan avgöras genom att pröva om utsagan uppfyller ett visst antal kriterier. Dessa 
har Lena Schelin sammanfattat och kriterierna är följande: utsagan ska vara lång, klar, 
tydlig, detaljerad, sammanhängande och konstant samt att den som helhet ska anses vara 
rimlig och självupplevd (Schelin, 2007). Uppfyller utsagan ett eller flera kriterier talar 
det för utsagans tillförlitlighet men om utsagan bryter mot kriterierna talar detta emot 
verklighetsförankringen i den. HD's praxis för kriterieprövning har behandlats av HD-
domaren, justitierådet Torkel Gregow som redovisar vilka omständigheter eller kriterier 
som kan ha betydelse för tolkningen och värdering av tillförlitligheten i ett barns utsaga 
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vid fall av sexuella övergrepp (Gregow, 1996). För att barnets utsaga alltså ska anses 
tillförlitlig måste barnet prestera en berättelse som uppfyller de ovannämnda kriterierna. 
För att bringa klarhet i kriteriernas verkliga relevans vid bedömningen av muntliga 
utsagor är kunskap om psykologi generellt och minnespsykologi specifikt viktig och 
kan bidra till en större förståelse och en säkrare värdering av tillförlitligheten i barns 
utsagor. 
 
Tre av kriterierna för en tillförlitlig utsaga är enligt HD att utsagan är klar, tydlig och 
detaljerad men många gånger kan utsatta barns berättelser uppfattas som röriga och 
osammanhängande (Svedin & Back, 2003). Dessutom kan barnets skildring sakna de 
typer av detaljer som är av vikt vid värdering av utsagan (t.ex. tid på dygnet då 
övergreppen skedde, vilken veckodag det var, vilket rum de befann sig i) (Leander & 
Christianson, 2008). Det är ytterst sällan barnet själv initierar en anmälan och vanligtvis 
anmäls inte övergreppen förrän en lång tid efter första övergreppstillfället. Är den 
misstänkte gärningsmannen någon närstående till barnet, vilket det många gånger är, 
innebär det ofta att barnet under en längre tid varit utsatt för upprepade övergrepp 
(Diesen et al., 2001). Forskning har visat att om personer upplever en händelse av 
liknande karaktär upprepade gånger finns det en ökad sannolikhet att de skapar ett 
schematiskt minne för händelserna vilket gör berättelsen odetaljerad och fragmentarisk 
(Christianson & Montgomery, 2008). Kunskap om schematiska minnen medför att det 
kan bli enklare att förstå varför det oftast är svårt för barnet att precisera de olika 
händelserna. De yttre förhållandena vid de skilda tillfällena kan vara snarlika och det 
kan alltså vara svårt för den drabbade att i efterhand hålla isär olika händelser. Detta kan 
också medföra att det blir svårare att beskriva händelserna i detalj eller precisera när och 
var de har ägt rum.  
 
Svårigheterna med att uppge detaljer kan också ha att göra med den stressfyllda 
förhörssituationen och stress som inte är relaterad till den händelse som ska kommas 
ihåg har en negativ påverkan på framplockning av minnen. Om barnet ges tid och den 
känslomässiga reaktionen därmed får avta i styrka kan de få lite distans till händelsen 
och då minnas fler betydelsefulla detaljer (Christianson & Montgomery, 2008). Det är 
således av särskild vikt att barnet inte utsätts för ytterligare stress när hon/han lämnar 
sin utsaga och därför bör stressfyllda element och faktorer under förhöret beaktas och 
undvikas.  
 
Bristen på detaljer i utsatta barns utsagor kan också bero på en ovilja att berätta om 
övergreppen snarare än en oförmåga att minnas dem. Studier har visat att barn tenderar 
att tiga om de sexuella övergrepp de varit med om, eller utesluta detaljer om de sexuella 
handlingarna samt förminska övergreppen, trots att övergreppen, i form av bilder och 
filmer, finns dokumenterade. Oviljan att berätta tordes bero på känslor av skam och 
förlägenhet vilket påverkar barnets vilja och motivation att berätta om vad de har varit 
utsatta för (Leander, Granhag & Christianson, 2005; Svedin & Back, 2003). Rädslan för 
förövaren, negativa konsekvenser av ett berättande och att inte bli trodd är andra känslor 
som försvårar utsatta barns berättande och leder till att många av dem inte avslöjar 
övergreppen och har svårt att berätta om dem i förhör (Svedin & Back, 2003). 
 
Hur barnet minns händelsen, och vilken typ av detaljer som utsagan innehåller, kan 
också vara en konsekvens av inre och yttre fokus under händelsen, det vill säga om 
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barnets uppmärksamhet var externt fokuserad (t.ex. på handlingar, platsen och 
uttalanden) eller internt fokuserad (t.ex. de egna känslorna och tankarna) (Goodman et 
al., 1996; Yuille & Tollestrup, 1992, refererad i Christianson & Montgomery, 2008). En 
extern fokusering under övergreppet tordes leda till bättre ihågkoms av händelsen och 
därmed leda till att utsagan innehåller fler externa detaljer. Barns utsagor kan därför 
skilja sig åt vad gäller typ av detaljer och förekomsten av externa detaljer behöver i sig 
inte vara ett starkare bevis för hög tillförlitlighet.  
 
Att barnet har ofullständiga eller vaga minnen kan också vara ett resultat av dennes 
strategier för att hantera upplevelsen. Det finns ett emotionellt värde i att glömma 
traumatiska upplevelser och många barn kan ha en ovilja att minnas. Ovilligheten att 
minnas gör att de inte lagrar minnet särskilt väl vilket i sin tur försvårar 
framplockningen av minnet (Christianson & Montgomery, 2008). Barnet kan också 
begränsa betydelsen eller den påverkan en händelse har haft för att underlätta sin 
livssituation och fokuserar sitt minne på de perioder då det inte har förekommit några 
övergrepp. Därmed repeteras inte minnena om övergreppen och de blir svårare att 
plocka fram (Leander & Christianson, 2008).  
 
Konstansen i barnets utsaga, alltså att berättelsen inte ändras i betydelsefulla delar, utgör 
ett annat kriterium för att pröva dess tillförlitlighet. I praktiken är det dock inte ovanligt 
att ett barn som har blivit utsatt för sexuella övergrepp ändrar sin beskrivning av 
övergreppen under tidens gång (Diesen et al., 2001). Detta kan inträffa p.g.a. att barnet 
vid första förhörstillfället saknar det typ av förtroende och tillit som krävs för att kunna 
berätta om dessa traumatiska händelser. En utveckling och fördjupning av berättelsen 
kan ske med tiden när ett sådant förtroende har byggts upp och barnet känner sig trygg 
(Leander & Christianson, 2008). Dessutom är bristande konstans ett kännetecken för 
barns, speciellt små barns, berättande och det är tveksamt om detta kriterium bör vara 
gällande vid utvärderingen av små barns utsagor (Diesen et al., 2001). 
 
Då psykologisk kunskap är betydelsefull och i viss mån kan vara avgörande för hur 
värderingen av barns muntliga utsagor görs, bör de personer som ska göra denna 
värdering och bedömning (t.ex. poliser, barnutredare, åklagare, nämndemän och 
domare) tillägna sig denna kunskap. Två viktiga aktörer i den rättsliga processen, och 
som har en avgörande roll för bevisvärderingen av barns utsagor vid fall av sexuella 
övergrepp, är åklagare och nämndemän. Åklagarens huvuduppgifter är att som 
förundersökningsledare och med hjälp av polisen utreda brott, besluta om att väcka åtal 
samt att framträda i domstolen (SOU, 2005). Anser åklagaren att ett brott har begåtts 
och att det finns förutsättningar för en fällande dom har denna åtalsplikt och är skyldig 
att väcka åtal. Om åtal väcks och det blir tal om rättegång i domstol har åklagaren till 
uppgift att bevisa att det är ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade gjort sig skyldig 
till brottet och bevisbördan ligger således hos åklagaren (Schelin, 2007). Åklagaren har 
med andra ord en central roll i den rättsliga processen och dennes bedömning av 
tillförlitligheten i ett barns utsaga kommer att bli avgörande vid ett eventuellt beslut om 
åtal.  
 
En annan grupp inom rättsväsendet med en annorlunda men tillika betydelsefull roll är 
nämndemän. Nämndemannens uppgift i den rättsliga processen är att tillsammans med 
en lagfaren domare delta i avgörandet i såväl sakfrågorna som rättsfrågorna i ett mål och 
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varje nämndeman har en individuell rösträtt (Domstolsverket, 2007). Nämndemännens 
bedömningar av tillförlitligheten i ett barns utsaga blir således avgörande för en dom vid 
en eventuell rättegång. Nämndemännens roll i domstolarna är att garantera att 
verksamheten sker i linje med de allmänna värderingarna i samhället. De ska också 
bidra genom att ta tillvara på medborgarens intresse och insyn i verksamheten. 
Sammansättningen av landets nämndemän ska representera befolkningen och därmed 
även spegla den allmänna rättsuppfattningen (Diesen, 1996). Nämndemännen utses 
genom val och valbar är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i 
kommunen eller länet med undantag för lagfarna domare, åklagare, poliser, advokater 
eller andra som är anställda vid domstolen eller andra fält där viss myndighet ofta är 
delaktighet, ex. försäkringskassan och skatteverket. Posterna nomineras av den politiska 
valförsamlingen som till tingsrätten förrättas av kommunalfullmäktige och till hovrätt, 
länsrätt och kammarrätt av landstingsfullmäktige. De väljs för en period av fyra år och 
valperioden sammanfaller med de allmänna politiska valen (Domstolsverket, 2007).  
 
Ett flertal studier, med något varierande resultat, har bedrivits för att undersöka hur 
personer verksamma inom rättsväsendet bedömer barns vittnesmål, barns roll som 
vittnen samt vad de har för uppfattningar om frågor som rör barns vittnesmål. I en norsk 
studie undersöktes hur domare, poliser, psykologer, barnpsykiatiker, åklagare och 
försvarsadvokater bedömde barn som vittnen med resultatet att poliser och 
barnspsykiatriker hade störst tilltro till barns vittnesförmåga medan försvarsadvokater 
och psykologer var mest skeptiska (Melinder, Goodman, Eilertsen & Magnussen, 2004).  
I en svensk studie undersöktes vilka faktorer som domare, nämndemän och poliser 
bedömde som viktiga för barns berättande och vilka faktorer som kunde påverka deras 
vittnesmål. Resultatet visade att de tre grupperna gjorde likvärdiga bedömningar och att 
de bedömde emotionella faktorer som en försvårande faktor för barnets berättande. De 
ansåg även att barn har den kognitiva förmågan att minnas och berätta om sexuella 
övergrepp men att de hindras av emotionella faktorer (Leander, Christianson, Svedin & 
Granhag, 2007). Vad gäller experters bedömningar av barns vittnesmål har en annan 
svensk studie visat att poliser, åklagare och domare bedömer att barn har svårare än 
vuxna att skilja på upplevda händelser från fantasier, där domarna var särskilt skeptiska 
mot barns förmåga att tillhandahålla tillförlitlig information (Granhag, Strömwall & 
Hartwig, 2005). Liknande resultat framkom i en amerikansk studie där domare och 
poliser tenderade att vara mer skeptiska mot tillförlitligheten i barns vittnesmål vid fall 
av sexuella övergrepp i jämförelse med psykiatriker och personal som jobbade med 
utsatta barn (Everson, Boat, Sherries, & Robertson, 1996). Forskning har visat att barn, 
fastän mer sårbara för ledande och suggestiva frågor än vuxna, ändå besitter förmågan 
att särskilja fantasi från verklighet, speciellt vad gäller negativa händelser (Quas et al., 
2001, refererad i Granhag et al., 2005). Alltså visar bl.a. Granhags et al. studie att 
poliser och åklagare och i synnerhet domare tenderar att underskatta barns förmåga att 
återge korrekta detaljer i sina vittnesmål.  
 
Ur ett psykologiskt perspektiv är kunskap om minnesprocesser samt kunskap om barns 
utveckling tämligen självklara faktorer att ta hänsyn till vid värdering av barns utsagor. 
Då studier har visat att rättsväsendets aktörer inte alltid gör sina bedömningar i enlighet 
med beteendevetenskapliga forskningsresultat (t.ex. Granhag et al., 2005) är vidare 
forskning inom detta område av särskilt intresse och vikt. Det har till föreliggande 
författares kännedom tidigare inte utförts några studier som tittat närmare på hur 
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experter inom rättsväsendet bedömer tillförlitligheten i barns utsagor med utgångspunkt 
i tillförlitlighetskriterierna i HD's praxis. Vad gäller HD's praxis generellt har det dock 
påpekats att vissa kriterier bör användas med försiktighet eftersom de i viss mån saknar 
stöd i forskningen (Schelin, 2007; Strömwall & Granhag, 2003). Då HD's praxis inte 
utgår från en beteendevetenskaplig teoretisk kunskapsbas (Schelin, 2007) bör 
psykologisk kunskap så som kunskap om människans minnesprocesser, när den är 
relevant för fallet ifråga (exempelvis vid bedömningen av barns utsagor), tas med i 
beräkningen vid bevisvärderingen. Frågan är då om de personer som ska göra sådana 
bedömningar besitter tillräcklig kunskap och om de vid sina bedömningar tar hänsyn till 
denna.  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka tillförlitlighetskriterier åklagare 
och nämndemän bedömer som viktiga för tillförlitligheten i barns utsagor vid fall av 
sexuella övergrepp och om dessa två grupper skiljer sig åt i sina bedömningar. Vidare 
var syftet att se hur deras bedömningar överensstämmer med den psykologiska 
forskningen generellt och minnespsykologiska forskningen specifikt. Detta för att se om 
åklagares och nämndemäns bedömningar (och i förlängningen HD's praxis) ur ett 
psykologiskt perspektiv är vetenskapligt hållfasta.  
 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Hundranittio åklagare från hela landet med erfarenhet av barnutredningar tilldelades 
genom post föreliggande enkät via ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs och 
Stockholms universitet1. Nämndemännen rekryterades via Nämndemännens riksförbund 
där 100 slumpmässigt utvalda nämndemän i landet fick enkäten utdelad via post. Alla 
personuppgifter i form av namn och postadress användes endast vid utskick av 
enkäterna och raderades efteråt.  
 
Av de tillfrågade nämndemännen var det 40 personer (18 kvinnor och 22 män) som 
svarade på enkäten och av de tillfrågade åklagarna returnerade 41 personer (23 kvinnor 
och 18 män) ifyllda enkäter. Svarsfrekvensen var 40 % för nämndemännen och 21 % för 
åklagarna (28 % totalt). Nedan visas den demografiska informationen för det slutgiltiga 
urvalet (Tabell 1).    
 

                                                
1 Forskningsprojektet är finansierat av Brottsofferfonden och leds av fil.dr Lina Leander. Projektets 

syfte är att utreda hur barn vittnar om sexuella övergrepp samt att kartlägga expertgruppers 
uppfattningar rörande frågor om barn i rättsväsendet. 
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Tabell 1. Demografisk fördelning i urvalsgruppen (frekvenser) 
 
    Åklagare  Nämndemän  
    (N=41)  (N=40) 
Ålder 
   30-39   13   2 
   40-49   14   6 
   50-59   11   9 
   <60    3   23 
Erfarenhet (år) 
   > 5    4   15 
   5-14    19   17 
   15-30   16   4 
   <30    2   3 
Notering: En nämndeman valde att inte svara på frågan om antal yrkesverksamma år 
 
Material 
Enkäten bestod av sju kriterier som bygger på HD's praxis för en tillförlitlig utsaga och 
dessa var att utsagan ska vara lång, klar, tydlig, detaljerad, sammanhängande och 
konstant samt att den som helhet ska anses vara rimlig och självupplevd (Schelin, 
2007). Deltagarna fick på en skala från 1-7, (1=inte viktigt alls och 7=mycket viktigt), 
gradera hur viktigt de ansåg att var och ett av kriterierna är för tillförlitligheten i ett 
barns utsaga vid fall av sexuella övergrepp mot barn. Slutligen fick deltagarna ange kön, 
ålder och hur länge de hade varit verksamma inom sitt yrke. Undersökningsdeltagarna 
fick via enkäten en kort information om studien och blev även informerade om 
anonymitet och frivilligt deltagande.  
 
 

Resultat 
 

En mixed ANOVA med de sju kriterierna som upprepningsfaktor och grupp respektive 
kön som grupperingsfaktor visade på en signifikant huvudeffekt av kriterium (F(6,432) = 
37.115, p < .001, eta2 = .34)  och en signifikant interaktionseffekt för kriterium och 
grupp (F(6,432) = 6.477, p < .001 eta2 = .083). Inga signifikanta interaktionseffekter 
erhölls för kriterium och kön (F(6,432) = .537, p = .780). Trevägsinteraktionen för 
kriterium, grupp och kön var inte heller signifikant (F(6,432) = .513, p = .798). 
 
För att undersöka om faktorerna ålder och erfarenhet påverkade resultatet togs dessa 
variabler med i beräkningen som kovariata variabler vid en mixed ANOVA med de sju 
kriterierna som upprepningsfaktor och grupp respektive kön som grupperingsfaktor. 
Huvudeffekten av kriterium försvann när kovariaten plockades in (F(6,414) = .823, p = 
.552) men interaktionen för kriterium och grupp kvarstod (F(6,414) = 4.864, p < .001, eta2 
= .066). Inga signifikanta interaktionseffekter erhölls för kriterium och ålder (F(6,414) = 
.953, p = .457) eller kriterium och erfarenhet (F(6,414) = .678, p = .667). Huvudeffekten 
av kriterium visades sig dock vara signifikant när endast erfarenhet togs med som 
kovariat (F(6,420) = 3.570, p = .002, eta2 = .049). 
 
För att vidare undersöka interaktionseffekten mellan kriterium och grupp genomfördes 
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en serie oberoende t-tester. Åklagarna visade sig bedöma längden på utsagan signifikant 
mindre viktigt för tillförlitligheten (t(74) = -2.347, p = .022, eta2 = .069) än 
nämndemännen. Konstanskriteriet bedömdes också signifikant mindre viktigt av 
åklagare i jämförelse med nämndemännen (t(74) = -2.801, p = .006, eta2 = .096) medan 
nämndemännen bedömde klarheten i utsagan signifikant viktigare än åklagarna (t(74) = 
2.094, p = .04, eta2 = .056). Detaljkriteriet bedömdes också signifikant viktigare för 
nämndemännen än åklagarna (t(74) = 2.758, p = .007, eta2 = .093) (se Tabell 2 för 
medelvärden och standardavvikelser för varje kriterium för respektive grupp). 
 
 
Tabell 2. Åklagarnas (N=37) och nämndemännens (N=39) medelvärden (och 
standardavvikelser) på bedömningsskalan för varje kriterium 
 
 
Kriterium    Totalt    Åklagare   Nämndemän 
     M SD   M       SD   M       SD 
 
Att utsagan är lång:*   3,51 (1,72)   3,05   (1,37)   3,95   (1,92)  
Att utsagan är sammanhängande:  4,66 (1,54)   4,70   (1,35)   4,62   (1,71) 
Att utsagan är konstant:**  5,20 (1,57)   4,73   (1,63)   5,67   (1,36) 
Att utsagan är detaljerad:**   5,21 (1,42)   5,65 (1,14)   4,79   (1,54) 
Att utsagan är klar:*    5,34 (1,28)   5,65   (1,03)   5,05   (1,43) 
Att utsagan anses rimlig:   5,44 (1,42)   5,51   (1,45)   5,38   (1,41)  
Att utsagan anses självupplevd:  6,12 (1,02)   6,16   (0,87)   6,08   (1,16)  
  
*p < .05; **p < .01. 

Notering: P.g.a internt bortfall plockades fem personer (fyra åklagare och en nämndeman) ut ur urvalet 
vid analysen 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka tillförlitlighetskriterier åklagare 
och nämndemän bedömer som viktiga för tillförlitligheten i barns utsagor vid fall av 
sexuella övergrepp samt att se om dessa två grupper skiljer sig åt i sina bedömningar. 
Vidare var syftet att se hur deras bedömningar överensstämmer med psykologisk 
forskning inom området. Av resultatet framkom det att samtliga kriterier bedömdes som 
relativt viktiga för bedömningen av tillförlitligheten i barns utsagor. En jämförelse 
mellan grupperna visade signifikanta skillnader i bedömningarna av längdkriteriet, 
konstanskriteriet, detaljkriteriet och klarheten i utsagan där åklagarna bedömde 
detaljkriteriet och klarheten i utsagan viktigare än nämndemännen medan 
nämndemännen bedömde längden på utsagan och konstansen viktigare än åklagarna. 
Kön och erfarenhet visade sig inte påverka hur gruppen i stort eller hur de två enskilda 
grupperna gjorde sina bedömningar.  
 
Ett kriterium som ingår i HD's praxis för en sanningsenlig utsaga är att den ska vara 
lång. Antagandet bakom detta kriterium tycks vara att det blir svårare för någon som 
ljuger att hålla ihop en lögnaktig berättelse ju längre den är (Schelin, 2007). Därför 
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tenderar personer som ljuger att hålla sina utsagor något kortare. Lögnforskningen har 
visat att längden på utsagan kan vara en indikator på sanningsenligheten då 
sanningsenliga utsagor tenderar att vara signifikant längre än lögnaktiga (DePaulo & 
Morris, 2004). Det finns med andra ord teoretiskt stöd för detta kriterium, dock har 
dessa resultat framkommit främst i experimentella studier vilket ger låg ekologisk 
validitet (Schelin, 2007). Barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan p.g.a. 
schematiska minnen och oviljan att berätta om övergreppen ha svårt att återge långa 
utsagor (Christianson & Montgomery, 2008; Svedin & Back, 2003). Dessutom är 
längdkriteriet något vagt då det inte finns ett direkt objektivt längdmått att jämföra 
utsagan med och bedömningen i rätten görs utifrån om utsagan anses vara ”tillräckligt 
lång” (Schelin, 2007). ”Tillräckligt” lång kan då betyda olika saker i olika rättsfall 
vilket leder till en godtycklig bedömning. Åklagarna bedömde längdkriteriet signifikant 
mindre viktigt än nämndemännen och åklagarna visar därmed på en större insikt om att 
längden på utsagan inte behöver vara en objektiv indikator på tillförlitligheten i ett barns 
utsaga. Detta resultat kan bero på att åklagarna i större utsträckning än nämndemännen 
får ta del av barns utsagor eftersom endast två av tio anmälningar om sexuella 
övergrepp går vidare till åtal (Diesen et. Al., 2001). Åklagarnas större erfarenhet av hur 
barns utsagor generellt brukar se ut kan ha bidragit till en större medvetenhet om att 
barn många gånger tenderar att hålla sina utsagor något korta.   
 
Konstansen i utsagan, alltså att den inte ändras i sitt innehåll mellan olika tillfällen, har 
tidigare bedömts som ett viktigt kriterium för tillförlitligheten i en utsaga av åklagare 
och även poliser och domare (Strömwall & Granhag, 2003). Konstanskriteriet anses 
generellt vara ett så starkt kriterium att tillämpningen många gånger sker mekaniskt 
(Schelin, 2007). En utsaga som är konstant bedöms per automatik som sanningsenlig 
medan en utsaga som bryter mot kriteriet istället bedöms som lögnaktig (Granhag & 
Strömwall, 1999, refererad i Schelin, 2007). Föreliggande studie visade att åklagarna 
fäste något mindre vikt vid detta kriterium än nämndemännen. Detta kan, så som för 
längdkriteriet, bero på att åklagarna har en större erfarenhet av barnutredningar än 
nämndemännen och att de generellt får ta del av fler utsagor än vad nämndemän får. Då 
de har en större erfarenhet av barns utsagor kan de vara mer medvetna om att det många 
gånger finns en bristande konstans i barns berättande. Vad gäller forskning om detta 
kriterium har det inte kunnat påvisas att konstans eller bristen på konstans är en objektiv 
indikator på sanningsenligheten i en utsaga (Strömwall & Granhag, 2003).  
Konstanskriteriet ska alltså användas med försiktighet och avvikelser i utsagan bör inte 
alltid avvisas som indikatorer på lögn (Strömwall & Granhag, 2003). Barn som utsatts 
för sexuella övergrepp kan från ett förhörstillfälle till ett annat ändra eller lägga till 
detaljer och händelser i sina berättelser p.g.a. att ett förtroende successivt byggs upp 
mellan barnet och förhörsledaren och ju tryggare barnet känner sig desto utförligare 
kommer det berätta om de övergrepp som det har varit utsatt för (Leander & 
Chrstianson, 2008). Då bristande konstans dessutom kännetecknar barns, speciellt små 
barns, berättande bör inte detta kriterium vara gällande vid utvärderingen av små barns 
utsagor (Diesen et al., 2001). 
 
Detaljrikedom talar enligt HD's praxis för en utsagas tillförlitlighet där det främst är 
arten av detaljer, så som pregnanta detaljer och replikskiften, som är av intresse. Det är 
också detta kriterium som anses vara det viktigaste realitetskriteriet (Schelin, 2007). 
Tidigare studier visar att förekomsten av många detaljer anses av domare, åklagare och 
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poliser vara ett tecken på sanningsenligheten i en utsaga (Strömwall & Granhag, 2003). 
Åklagarna i föreliggande studie bedömde detaljkriteriet signifikant viktigare än 
nämndemännen som gjorde en något lägre bedömning. Att åklagarna bedömde 
detaljkriteriet viktigare än nämndemännen kan vara resultatet av att åklagare i och med 
sin juristutbildning är mer insatta i HD's praxis i jämförelse med nämndemännen och 
därmed mer medvetna om detta kriteriums relevans och vikt i utsagemål. Barn som har 
varit utsatta för sexuella övergrepp kan dock ha svårt att precisera tydliga och 
uttrycksfulla detaljer då de kan ha skapat schematiska minnen för händelserna 
(Christiansson & Montgomery, 2008). Deras berättelser kan istället innehålla detaljer 
om hur de tänkte eller kände snarare än vad som sades eller var exakt i lägenheten 
övergreppen ägde rum. Detta beroende på att de var internt snarare än externt 
fokuserade under övergreppen (Christiansson & Montgomery, 2008). Bristen på detaljer 
i utsagan kan också bero på utsatta barns ovilja att berätta om övergreppen som bl.a. 
beror på känslor av skuld och skam (Leander et al., 2005; Svedin & Back, 2003). 
Detaljkriteriet bör därför också användas med viss försiktighet vid bedömningen av 
barns utsagor.  
 
Vad gäller klarheten i en utsaga finns det visst stöd i forskningen där en sann berättelse 
är något mer levande och tydlig än en lögnaktig (Vrji, 2000, refererad i Schelin, 2007). 
Dock kan utsatta barns utsagor många gånger upplevas vaga och otydliga (Svedin & 
Back, 2003) och detta kan vara resultatet av dessa barns strategier för att kunna hantera 
det traumatiska som de har varit med om (Christianson & Montgomery, 2008). Då det 
finns ett visst värde i att glömma traumatiska upplevelser kan många barn ha en ovilja 
att minnas som gör att de inte lagrar minnet särskilt väl, vilket i sin tur försvårar 
framplockningen av minnet (Christiansson & Montgomery, 2008). Klarhetskriteriet 
bedömde åklagarna signifikant högre än nämndemännen. Vad denna skillnad tordes ha 
sin grund i är svårt att uttala sig om men kan tänkas bero på att kriteriet klarhet inte är 
lika lättolkat som exempelvis detalj- eller konstanskriteriet och att grupperna p.g.a. detta 
lade olika innebörd i det vid sina bedömningar. Detta kan i sin tur ha påverkat 
gruppernas skattningar och lett till att åklagarna skattade kriteriet högre än 
nämndemännen. Dock är det svårt att uttala sig om varför just åklagarna gjorde en högre 
skattning och inte nämndemännen. 
 
Kriteriet att utsagan som helhet ska anses vara självupplevd hänger ihop med 
trovärdighetsintrycket av utsagan och grundar sig på att utsagan som helhet ska ge ett 
trovärdigt intryck (Schelin, 2007). Exempelvis talar ett spontant berättande för 
trovärdigheten och självupplevelsen i utsagan till skillnad mot om berättelsen tvingas 
eller lockas fram. Få studier har utförts för att undersöka huruvida ett spontant 
berättande är en objektiv indikator på en sanningsenlig utsaga (Schelin, 2007). Dock har 
samarbetsvillighet och engagemang hos utsagepersonen visat sig vara användbara 
indikatorer för en tillförlitlig utsaga och i detta skulle då att utsagan avges spontant 
kunde inbegripas (DePaulo & Morris, 2004). Många barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp väljer dock att tiga om övergreppen och det är sällan en anmälan sker på 
barnets initiativ (Diesen et al., 2001; Svedin & Back, 2003). Barnet är med andra ord 
inte särskilt benägen att vittna eller berätta om de övergrepp han/hon har varit utsatt för. 
Det sker alltså inte alltid ett spontant berättande och polisers och barnutredares sätt att 
tala med och motivera barnet och på ett sätt ”övertala” denne kan vara avgörande för ett 
eventuellt åtal (Diesen et al., 2001). Värderingen av utsagan bör därför inte i så stor grad 
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påverkas av barnets spontana berättande eller huruvida barnet är samarbetsvillig och 
engagerad vid förhöret då känslor av skuld, skam och förlägenhet kan påverka barnets 
vilja att berätta om övergreppen. Försökdeltagarnas skattningar av detta kriterium visar 
en omedvetenhet om dessa faktorer. Det bör dock påpekas att det är svårt att veta vilka 
indikatorer försöksdeltagarna uppfattar som ”självupplevdhet”, och att kriteriet är alltför 
generellt (d.v.s. lämnar mycket utrymme för subjektiv tolkning av innebörden av 
kriteriet) för att användas som ett tillförlitlighetskriterium. 
 
Vad gäller rimlighetskriteriet finns det ingen direkt forskning som stöder antagandet att 
en utsaga som inte innehåller svårförklarliga punkter eller detaljer per automatik skulle 
vara tillförlitlig (Schelin, 2007). Däremot tenderar lögnaktiga utsagor att till viss del låta 
mindre sannolika och den sanningsenliga berättelsen låter mer rimlig (DePaulo & 
Morris, 2004). Vad gäller rimligheten i utsagan kan barns utsagor innehålla 
svårförklarliga delar eller detaljer vilket kan vara resultatet av brottets karaktär och den 
ambivalens som finns i relationen mellan ett barn och en närstående som utsätter det för 
sexuella övergrepp (Diesen et al., 2001). Det som bör vara avgörande för bedömningen 
av tillförlitligheten i utsagan när det förekommer svårförklarliga delar bör vara 
förklaringen till uppkomsten av dem (Schelin, 2007). Finns det en logisk eller förståelig 
förklaring till förekomsten av dessa punkter, så som det kan finnas i barns utsagor, bör 
inte tillförlitligheten påverkas. Sammanhangskriteriet saknar också 
beteendevetenskaplig förankring då forskning inte har kunnat hitta stöd för att en logisk 
struktur i berättelsen skulle vara en indikator på sanningsenligheten i den (Schelin, 
2007). Det framhålls dock från forskningen att det kan vara av värde att be 
utsagepersonen att återberätta händelsen i en icke kronologisk ordning då det många 
gånger är svårare för någon som ljuger att på så sätt hålla ihop sin historia (t.ex. 
Christianson, Freij & Von Vogelsang, 2007 refererad i Hartwig, Christianson & 
Granhag, 2008). Domstolen har inte utvecklat vad som exakt menas med detta kriterium 
vilket försvårar tillämpningen av det (Schelin, 2007). Ändock tyder resultaten i 
föreliggande studie att åklagare och nämndemän anser att dessa kriterier är viktiga vid 
bedömningen av tillförlitligheten i barns utsagor. 
 
Att värdera utsagor utifrån kriterier är i sig inte ett dåligt tillvägagångssätt då en 
strukturerad metod av bevisprövning generellt har visat sig vara mer produktiv och leda 
till fler korrekta beslut (Schelin, 2007). Studier har också visat att CBCA i genomsnitt 
kan korrekt identifiera 73 % av sanna och 72 % av falska utsagor vilket är signifikant 
bättre än slumpnivån och indikerar att denna kriteriebaserade utsageanalys rymmer viss 
potential (Vrij, 2005). Dock behöver inte en kriteriebaserad bedömning i varje enskilt 
fall leda till ett korrekt avgörande (Schelin, 2007). För att minimera risken för felbeslut i 
de enskilda fallen och därmed öka rättssäkerheten bör de kriterier som bedömningen ska 
ske efter ha stöd i beteendevetenskaplig forskning. Ett sätt att ta fram lämpliga kriterier 
för värderingen av tillförlitligheten i barns utsagor på är att titta på barns utsagor där 
berättelsen kan bekräftas av annan bevisning så som dokumenterade skador, teknisk 
bevisning eller vittnen. Vilka kriterier går det att urskilja i dessa barns utsagor och finns 
det vetenskapligt stöd för dem i annan forskning? På så sätt är det möjligt att ta fram 
tillförlitlighetskriterier som både har stöd i forskningen och som är anpassade efter 
brottets karaktär.  
 
Av resultatet framkom det att huvudeffekten av kriterium försvann när ålder togs med i 
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beräkningen. Troligtvis beror detta på att kategoriska åldersgrupper användes och att 
åldersfördelningen var väldigt ojämn bland nämndemännen. Denna ojämna spridning 
speglar nämndemannakårens sammansättning där den senaste kartläggningen över 
nämndemannakåren visade att det finns en kraftig överrepresentation av nämndemän 
som är 60 år eller äldre och en underrepresentation av nämndemän som är yngre än 40 
år (Domstolsverket, 2007).  Nämndemannakårens sammansättning som ska spegla 
befolkningsstrukturen vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund är därmed inte 
representativ i förhållande till befolkningen och kan i flera avseenden vara problematisk 
och därför bör åtgärder vidtas för att få en mer allsidig sammansättning.  
 
En faktor som försvårar tolkningen av svaren från grupperna är att åldern på barn inte 
specificerades i enkäten. Deltagarna kan i sina bedömningar ha haft olika åldersgrupper 
i åtanke vilket kan ha påverkat deras bedömningar. Detta medför svårigheter att dra 
generella slutsatser om resultatet och vid vidare forskning är det därför av värde att dela 
upp frågan om barn i olika ålderskategorier. Vid vidare forskning kan det också vara 
värdefullt att utforma enkäten så det finns mer utrymme för deltagarna att svara mer 
utförligt på varje kriterium. Förslagsvis att detaljrikedom generellt är ett bra kriterium 
för att bedöma sanningsenligheten i en utsaga men att det under vissa omständigheter 
(så som vid sexuella övergrepp mot barn) kan se annorlunda ut. På så sätt kan 
undersökningsdeltagarna visa att de både är medvetna om HD's praxis för en tillförlitlig 
utsaga samtidigt som de har en medvetenhet och kunskap om psykologisk forskning. 
Detta skulle kunna bidra till en mer nyanserad bild och därmed en ännu bättre förståelse 
av undersökningsdeltagarnas svar. Då svarsfrekvensen från båda grupperna, speciellt 
åklagarna, var relativt låg skulle fler åklagare och nämndemän behöva undersökas för 
att kunna generalisera från dessa resultat. Den låga svarsfrekvensen kan delvis bero på 
den deadline som p.g.a av tidsbrist sattes ut för insamlandet av material. Hade tid inte 
varit en faktor att ta hänsyn till hade fler ifyllda enkäter kunnats väntas in och 
svarsfrekvensen hade då kunnat bli högre. Den låga svarsfrekvensen, från åklagarna 
specifikt, kan också vara resultatet av deras stora arbetsbörda och det vore intressant att 
undersöka hur denna yrkesgrupps tunga arbetsbörda påverkar deras arbete i övrigt. Trots 
något låg svarsfrekvens visar resultatet på en indikation som är värd att forska vidare 
om.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att åklagarna och nämndemännen gör sina 
bedömningar i linje med HD's praxis för en tillförlitlig utsaga.  Båda grupperna bedömer 
förekomsten av kriterierna som relativt viktiga vid bedömningen av tillförlitligheten i ett 
barns utsaga. Då HD's praxis inte utgår från en vetenskaplig teoretisk kunskapsbas 
(Schelin, 2007) och eftersom vissa av kriterierna helt eller delvis saknar stöd i 
forskningen är detta resultat något oroväckande. Åklagarna och nämndemännen verkar 
inte besitta den psykologiska kunskap som är relevant för en korrekt bedömning av 
tillförlitligheten av ett sexuellt utnyttjat barns utsaga. De tycks sakna kunskap om hur 
barn minns traumatiska händelser, kunskap som skulle kunna bidra till en säkrare 
bedömning av dessa barns utsagor. Frågan är dock om det är bristen i åklagarnas och 
nämndemännens kunskaper om psykologi som är det problematiska i sammanhanget 
eller HD's praxis. Förvisso visar resultatet att åklagarna och nämndemännen inte besitter 
tillräcklig kunskap om psykologi som är nödvändig för att göra en så säker bedömning 
av barns utsagor som möjligt, men eftersom deras bedömningar är i linje med HD's 
praxis är det snarare denna praxis som är problematisk. De kriterier som ingår i HD's 
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praxis må vara användbara i den mån att de ger en fingervisning om hur bedömningen 
kan gå till. Dock bör det alltid kommas ihåg att dessa kriterier inte ska användas 
mekaniskt. De personer som gör dessa bedömningar bör vara medvetna om olika 
faktorer som kan påverka förekomsten av dessa kriterier i en utsaga och bedömningarna 
bör alltid göras med eftertanke och med hänsyn till det specifika fallet. Dessutom bör 
vissa av kriterierna ses över (exempelvis längdkriteriet) och andra bör specificeras och 
vidareutvecklas (exempelvis sammanhangskriteriet). Det är också tveksamt om vissa av 
kriterierna som främst utvecklades för vuxnas berättelser är adekvata vid analysen av 
barns, och i synnerhet små barns, utsagor (exempelvis konstanskriteriet). Hänsyn bör 
också tas till den kunskap och forskning som finns om hur barn minns och berättar om 
sexuella övergrepp och vissa kriterier bör då användas med försiktighet (exempelvis 
detaljkriteriet). 
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