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Innehållsförteckning 

Återfinns i Bilaga 1 då så i början av rapporten per automatik ger betyget underkänt 
(Föreläsning med kursledare Michael Gruber, 2018-01-15).  

Förkortningar  
BrB   Brottsbalken 
BRÅ   Brottsförebyggande rådet 
CBCA   Criteria Based Content Analysis 
HD   Högsta domstolen 
HovR  Hovrätten 
RB  Rättegångsbalken 
RF   Regeringsformen 
RM   Reality Monitoring 
TR   Tingsrätten 
SFS   Svensk författningssamling 
SOU   Statens offentliga utredningar 
SVA   Statement Validity Assessment 

Juridiska termer 

Brottsrubricering Straffrättsligt namn på viss gärning, exempelvis rån etc. (Allt om juridik, 
2018). 

Domskäl  Rättens motivering av domslutet (Sveriges domstolar, 2018). 
Lagrum  Särskilt ställe i en lagtext, vanligtvis en paragraf (Ekolex, 2018). 
Målsägande  En som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot 

vilken brott är begånget (NE, 2008). 
Prejudikat  Dom eller beslut, främst från högsta instans, som kan vara av betydelse 

för kommande avgöranden. Domen eller beslutet blir vägledande, 
prejudicerande, för framtida avgöranden (Sveriges domstolar, 2018). 

Tilltalad  I brottmålsprocessen benämning på den misstänkte gärningsmannen (NE, 
2018). 

Utsaga  Något som sägs, ett påstående eller hävdande i språklig form (NE, 2018). 
 

 

 

  



1 

 

Abstrakt 

Få polisanmälda sexualbrott mot barn leder till åtal. Det kan bero på att barnets utsaga, vilken 
ofta är den huvudsakliga bevisningen, inte bedöms nå upp till rättens beviskrav. Vuxnas 
generella förmåga att avgöra tillförlitlighet i barns utsagor är låg och i rättspraxis värderas 
utsagor utifrån kriterier såsom detaljrikedom, logik och konstans – kriterier som inte är 
anpassade till barnets värld samt ibland har bristande empiriskt stöd. Syftet var därför att 
undersöka vilka kriterier svenska domstolar åberopar i tillförlitlighetsbedömning av 
målsägandeutsagan vid sexualbrott mot barn. Etthundra domar från år 2017 analyserades 
utifrån kriterier från rättspraxis (NJA 2010 s 671), utsagepsykologisk forskning (SVA:s 
CBCA) samt utvecklingspsykologiska aspekter. I resultatet syns fokus på generellt hållna 
kriterier enligt praxis, medan forskningsbaserade specifikt hållna kriterier särskilt anpassade 
för barn som utsatts för sexuallbrott användes i låg grad. Den utvecklingspsykologiska 
kunskapen hos domstolarna framstod som generell och i liten grad anpassad till olika barns 
utvecklingsstadier. I diskussionen argumenteras för att ökad användning av fler 
forskningsbaserade kriterier särskilt anpassade för barn samt dito utvecklingspsykologiska 
kunskaper, förhoppningsvis skulle kunna öka lagföringsgraden och därvid ha positiv 
spridningseffekt på anmälningsbenägenhet, synen på rättsväsendets legitimitet samt den 
allmänna graden av rättvisa i samhället. Avslutningsvis omformuleras rådande 
utsageanalytiska riktlinjer från Högsta Domstolen utifrån utsagepsykologisk forskning.  

Nyckelord: Utsaga, utvecklingspsykologi, sexualbrott, NJA, CBCA 

Abstract 

Few reported cases of sexual crime against children lead to prosecution. This might depend 
on the child’s testimony – often the main evidence – which doesn’t satisfy the court’s 
requirement for evidence. The general capacity of an adult to determine reliability in 
children’s testimonies is low. In legal usage, testimonies are valued by the use of criteria such 
as quantity of details, logic and constancy, which may not be adjusted to fit a child and 
sometimes lacks empirical support. This study examined which criteria the Swedish courts 
invoke with reliability assessments of the plaintiff’s testimony in sexual crimes against 
children. One hundred grounds for decisions from 2017 were examined from legal usage 
(NJA 2010 s 671), testimonial research (SVA’s CBA), and developmental psychological 
aspects. The results found a focus on general maintained criteria according to practice, while 
research based criteria, adjusted specifically for the different ages of children who have been 
victims of sexual crime, were however used to a low degree. The developmental 
psychological knowledge seems general and to a low degree adjusted to the various 
developmental stages of children. Finally, it is argued that increased usage of more research 
based criteria, adjusted to suit children and such child psychological knowledge, could 
increase the prosecution degree. This would have a positive multiplying effect on crime 
reporting tendencies, the view of the justice’s legitimacy, and the general degree of justice in 
society. Lastly, the testimonial guidelines of the Swedish high court are redefined from 
testimonial research. 

Keywords: Testimony, developmental psychology, sexual crime, NJA, CBCA 
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Svenska domstolars analyskriterier av målsägande barns utsagor vid sexualbrott ur 
utsage- och utvecklingspsykologiskt perspektiv 

 
Initialt ges en beskrivning av Sexualbrott mot barn ur statistiskt perspektiv där detta 

antyder att förhållandevis många polisanmälda sexualbrott mot barn läggs ner. l Juridiska 
aspekter föreslås att en anledning till så är att barnets berättelse – den så kallade utsagan – 
inte når upp till de högt ställda beviskraven. Här ges också straff-, process- och bevisrättslig 
kontext till utsagans roll i rättsprocessen, medan Högsta domstolens normerande 
utsageanalytiska kriterier presenteras. I Utsagepsykologiska perspektiv betraktas dessa 
kriterier utifrån forskningsrön och en vetenskapligt utvärderad metod anpassad för sexuellt 
utsatta barn presenteras. I Utvecklingspsykologiska perspektiv redogörs för barns förmågor 
inom utsagepsykologiskt relevanta områden såsom minneskapacitet, suggestibilitet och 
trauma. En modell för att förstå interaktionerna mellan minne, trauma och förhörssituation 
presenteras också. 

Sexualbrott mot barn ur statiskt perspektiv 

Hur många barn (0-17 år) som de facto utsätts för någon typ av sexuellt övergrepp är 
okänt, men i en undersökning bland tonåringar och unga vuxna (N = 5873; M = 18 år) 
publicerad år 2015 uppger drygt en femtedel så. (För en sammanställning av lagrum avseende 
sexuella övergrepp mot barn, se Bilaga 2). Det var tre gånger så vanligt att flickor upplevde 
sig ha utsatts för sexuella övergrepp än killar. Nästan en tiondel av övergreppen bland flickor 
var penetrerande. I en tredjedel av fallen uppgavs förövaren vara relativt jämnårig (Allmänna 
barnhuset, 2015). Hur många sexualbrott mot barn som polisanmäldes under 2017 är okänt, 
medan 3 120 våldtäkter mot barn anmäldes. Det motsvarar 42 % av samtliga våldtäkter, 
medan 21 % av den totala befolkningsmängden är barn (BRÅ, 2017; SCB, 2018). I 89 % av 
fallen var offret flicka. Hur många lagföringsbeslut – friande eller fällande domar – som 
fattades år 2017 är i skrivande stund inte känt, men ponerat samma ökning (+4 %) i lagföring 
som i anmälda brott mellan 2016 och 2017, lagfördes 120 fall av våldtäkt mot barn (BRÅ, 
2017; BRÅ, 2018). Det uppskattade antalet lagförda våldtäkter mot barn 2017 motsvarar 4 % 
av alla anmälda dito, medan motsvarande siffra för ungdomar och vuxna (16-79 år) år 2016 
var 18 % (BRÅ, 2018:1). Sålunda läggs 96 % av alla anmälda våldtäkter mot barn ned medan 
motsvarande siffra för vuxna är 82 %. 

Sammanfattningsvis indikerar statistiken ett mörkertal mellan antalet faktiska sexuella 
övergrepp mot barn och antalet polisanmälda brott samt att relativt få polisanmälda brott leder 
till åtal. 



3 

 

Juridiska perspektiv 

Problematisering. Bevisningen i våldtäktsmål består ofta främst av parternas egna 
utsagor (NJA, 2017, s. 361). Detta ger när båda parterna är vuxna upphov till 
bevisproblematik då parternas respektive berättelser – de så kallade utsagorna – är 
kontradiktoriska. När målsägande dessutom är ett barn och gärningsmannen många gånger är 
närstående och/eller äldre blir bevisproblematiken än mer komplex. Rättssystemet är inte 
anpassat till barnets sätt att förmedla sina erfarenheter, och dess utsaga omtolkas i processen 
till vuxenbegrepp och rättsfigurer (Sutorius, 2014). I de fall barnets utsaga räcker för att 
väcka åtal spelas om barnet är under 15 år – med stöd av FN:s barnkonvention om barnets 
bästa i rättsprocessen – videoförhör från förundersökningen vanligen upp inför rätten 
(Schelin, 2007; Åklagarmyndigheten, 2012). Detta ställer förhörskvalitativa krav; en statisk 
videoupptagning från ett barn ställs mot en dynamisk utsaga från en i rätten närvarande äldre 
person (Sutorius, 2014). Vidare upplever vuxna barns utsagor som mer trovärdiga om barnet 
är närvarande, medan videoupptagning a priori har lägre bevisvärde och skall värderas med 
särskild försiktighet (Landström, 2007; NJA 1993, s.616; Sutorius, 2014). Rättssalarna kan 
således påstås vara dåligt anpassade för barnets förutsättningar och behov (Granhag & 
Christianson, 2008). Trots att enbart barnets utsaga gör det svårt att uppnå beviskrav för 
lagföring finns det inga krav på stödbevisning för att en gärningsman ska kunna dömas mot 
sitt nekande. Sutorius (2014) anser att exempelvis stöduppgifter från närstående eller 
psykosociala symptom ofta underskattas som bevis i rättegångar och att rättsmedicinska bevis 
väger tyngre. En ovilja hos barnet att berätta betyder små möjligheter för bevisning och vid 
ett berättande kan utsagan ofta vara så pass vag att den ensam inte räcker som bevisning 
(ibid). 

Sammanfattningsvis finns ur utsage- och utvecklingspsykologiskt perspektiv en risk 
för att barn som utsatts för sexuella övergrepp hamnar i underläge i rättsprocessen. 

Straff-, process- och bevisrättens grunder. I Sverige finns tre straffrättsliga 
instanser: tingsrätter, hovrätter samt Högsta domstolen (HD). Varje tingsrätt tillhör en 
geografiskt begränsad hovrätts domkrets. Vid överklagande görs så till den hovrätt tingsrätten 
tillhör (Eklund & Lindell, 2005). HD:s uppgift är att ta fram vägledande domar – prejudikat – 
vilka fungerar som praxis och publiceras i Nytt Juridisk Arkiv (NJA). Resning till HD 
beviljas om sådant behov föreligger (Högsta domstolen, 2017). Den del av rättsprocessen som 
utspelas mellan parterna i en rättegångssal kallas huvudförhandling (Sveriges domstolar, 
2010). 

Syftet med de processrättsliga ramarna vilka regleras i Rättegångsbalken (RB) är att 
ingen oskyldig döms (SOU 1938:44). Sådana ramar är bevisbördans placering, beviskravets 
höjd, muntlighetsprincipen, omedelbarhetsprincipen samt principen om bevisomedelbarhet 
(Schelin, 2007; Sutorius, 2014). 

Bevisbördans placering innebär att parterna själva ansvar för bevisningen och till 
grund ligger åklagarens gärningsbeskrivning (Eklund & Lindell, 2005). Bevisprövningens 
funktion är att domstolen skall godta eller förkasta den tes som åklagaren gör gällande i 
gärningsbeskrivningen (Sutorius, 2014). Denna skall innehålla gärningsmannaskapet, 
gärningen samt precisering av tid, plats och objekt (RB 45:4).  Angående sistnämnda så 
kallade precisionskrav anses det i praxis tillräckligt om det är ställt utom rimligt att gärning 
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skett “åtminstone vid några fler tillfällen utöver [...] angivna” eller om brottstillfällen kan 
hänföras till andra omständigheter såsom att målsägande gått i en viss klass, haft prov eller 
kunnat ange var moden befanns sig (NJA 1991, s. 83; NJA 1993, s. 68; Schelin, 2007). Ju 
vagare barnets utsaga är, ju vagare blir i utsagemål gärningsbeskrivningen varpå risken är att 
åtalet ogillas av rätten på grund av bristande tillförlitlighet (Sutorius, 2014). Om inte 
beviskravet gällande åklagaren huvudhypotes är uppnått, blir det heller inte aktuellt för rätten 
att ta ställning till friande alternativ (Frände, 2003). Så skedde exempelvis i ett fall där HD 
ansåg att att gärningsbeskrivningen var så pass vag att den inte kunde verifieras, medan den 
gärning som kunde styrkas saknades i gärningsbeskrivningen varpå HD inte kunde döma 
handlingen (NJA, 1994, s. 268). Ju vagare gärningsbeskrivning, ju svårare blir det sålunda för 
den tilltalade att försvara sig, varför en konflikt mellan bevissvårighet respektive 
försvararrättighet är karaktäristiskt för sexualbrottsmål där barn är målsägande (Sutorius, 
2014). 

Angående beviskravets höjd finns inte detta reglerat i lagen, medan praxis är att 
brottet skall vara “ställt utom rimligt tvivel” (NJA, 1980, s. 725). Detta kan definieras som att 
“det inte föreligger något rimligt tvivel om att åklagarens gärningsbeskrivning utgör den enda 
godtagbara förklaringen till fakta i målet” (Sutorius, 2014, s. 311). 

Angående muntlighetsprincipen, omedelbarhetsprincipen samt principen om 
bevisomedelbarhet innebär förstnämnda att bevisen skall framläggas muntligen inför domstol, 
medan därpå följande innebär att bara endast vad som presenteras under huvudförhandlingen 
utgör bevis. Dessa två principer leder till den tredje principen som ger rättens ledamöter 
möjlighet att med sina egna sinnen ta direkt del av bevisningen, vilket anses öka möjligheten 
att göra en korrekt bevisbedöming (Sutorius, 2014). 

Sammanfattningsvis syns en konflikt mellan bevissvårigheter avseende barnets utsaga 
samt tilltalads försvarsrättigheter, där processrättsliga ramar såsom bevisbördans placering, 
precisionskravet, beviskravets höjd samt principen om bevisomedelbarhet skall fungera som 
garanti för att ingen oskyldig blir dömd.  

Bevisens strukturering. Åklagarens gärningsbeskrivning utgör bevistemat – vad som 
skall bevisas i målet. All bevisning skall vara relevant i relation till bevistemat och 
bevisprövingens första steg är att avgöra relevans. Därefter avgörs huruvida beviset talar för 
eller emot bevistemat – huruvida det utgör huvudbevis eller motbevis (Sutorius, 2014). Ett 
slutgilitgt bevistema utgör ett rättsfaktum, vilket om det är styrkt leder till rättspåföljd 
(Eklund & Lindell, 2005). En utsaga kan fungera som bevis för delar eller hela bevistemat 
(Schelin, 2007). Vid sistnämnda utgör den ett bevisfaktum, vilket har brottet som källa och 
sålunda besitter förmågan att ensamt bevisa brottet (Sutorius, 2014). Enligt praxis är en 
tillförlitlig utsaga tillräcklig för fällande dom (NJA, 1991, s. 83). Bevisfaktum är den enda 
direkta bevisformen, medan indicium och hjälpfaktum är indirekta bevis. Ett indicium kan 
beskrivas som “omständigheter som inte direkt kan hänföras till bevistemat på grund av att 
det brister i kausalitet mellan omständigheten och temat då omständigheten inte är ett direkt 
‘spår’ av brottet, men omständigheten har bevisverkan för eller emot temat.” (Schelin, 2007, 
s. 59). Ett indicium kan inte ensamt bevisa brottet, men tillsammans med övriga indicier eller 
bevisfaktum, bilda en sådan struktur att alternativa förklaringar till gärningsbeskrivningen är 
ställda utom rimligt tvivel (Schelin, 2007; Sutorius, 2014). Hjälpfaktum hjälper i 
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bedömningen av ett bevisfaktums värde i det att hjälpfaktumet försvagar – negativt 
hjälpfaktum – eller stärker – positivt hjälpfaktum – bevisfaktumet. 

Sammanfattningsvis utgör en målsägandes utsaga eller ett vittnes direkta observation 
ett bevisfaktum, medan ett vittnes observation av exempelvis en flyende person har 
indiciumverkan på bevisfaktumet. En anhörigs uppgift om målsägandes beteende i anslutning 
till brottet utgör hjälpfaktum i relation till bevisfaktumet (Gregow, 1996). 

Erfarenhetssatser. En erfarenhetssats kan beskrivas som juridiskt relevant kunskap 
om det generella sambandet mellan två företeelser. Erfarenhetssatser kan basera sig på såväl 
livserfarenhet och allmänkunskap som empirisk forskning (Edelstam, 1991). Även om 
erfarenhetssatsens uppkomst är induktiv är dess karaktär deduktiv och uttalar sig sålunda om 
hur något vanligen är. På så sätt har de inte något självständigt bevisvärde (Heuman, 2005; 
Schelin, 2007). Huruvida deduktion från erfarenhetssatsens innehåll är tillämpligt på det 
enskilda fallet måste domstolen ta ställning till, så som i nedan fall (Schelin, 2007):  

Det har vidare påståtts att våldtäkt på så unga [nio år] flickor borde ha lett till blödning 
och att flickornas uppgifter att de våldtagits utan att någon blödning uppkommit kan 
ifrågasättas. I detta avseende har överläkaren Lennart Rammer hörts som sakkunnig i 
HovR:n. Av hans utlåtande framgår att en våldtäkt inte under alla förhållanden måste 
framkalla en blödning. Rammer har tillagt att flickor i angiven ålder måste ha svårt att känna 
eller ange hur långt penis trängt in i slidan. (NJA 1993 s 310). 

Tingsrättens erfarenhetssatser kan tolkas såsom att nioåriga flickors hymen blöder vid 
första samlaget samt att de förmår känna hur långt penisen tränger in i slidan. Eftersom 
flickornas utsaga inte innehöll sådana detaljer ansåg tingsrätten att så utgjorde negativa 
hjälpfaktum till bevisfaktumet, varför i hovrätten sakkunnig hördes för att neutralisera 
förstnämnda hjälpfaktums negativa verkan (NJA 1993 s 310; Schelin, 2007). Vilka 
erfarenhetssatser domstolen använder anges sällan i domens skilda avdelning om – enligt, 30 
kap. 5 § 5 st. RB – “domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet” (Schelin, 2007; 
SFS 1942:740).  

Då rätten beaktar erfarenhetssatser ex officio, det vill säga på eget initiativ utan 
parternas medverkan, och då forskning tyder på att domare inte alltid har relevanta 
erfarenhetssatser, kan det som i ovan fall vara aktuellt att belysa dito relevanta satser genom 
sakkunnig (Heuman, 2005; Schelin, 2007). Enligt NJA 2010 s 671 kan det vid sexualbrott 
vara till hjälp att anlita beteendevetenskapliga experter vilka “kan bidra med nyttig 
bakgrundsinformation och fästa rättens uppmärksamhet på möjliga felkällor”. Med 
hänvisning till NJA 1991 s 446 fastslår dock NJA 2010 s 671 att i “fråga om bedömningen av 
trovärdigheten hos någon som hörs eller har hörts inför rätten finns det så gott som aldrig skäl 
att förordna en sakkunnig.”. 

I bakgrundsdata som kan indikera rättens erfarenhetssatser hos domstolarna har inte 
gått att hitta annat än att tings- och hovrätternas nämndemän (N = 6 999; ålder M = 57.7; kön 
51 % män:49 % kvinnor) år 2015 var jämnt könsfördelade och hade en hög ålder i relation till 
övrig befolkning (Domstolsverket, 2015). 

Sammanfattningsvis värderar rätten bevis såsom utsagor ex officio utifrån sina 
erfarenhetssatser – dess livskunskap samt övriga kunskap – vilken inte alltid är samstämmiga 
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med forskningsbaserade erfarenhetssatser. Sakkunnig kan vid osäkerhet tillfrågas, men aldrig 
vad gäller tillförlitlighetsbedömningar.  

Prejudicerande utsageanalytsiska metoder. Då kunskapen om beteende hos sexuellt utsatta 
barn är begränsad hos de juridiska aktörerna finns risk för likhetstecken mellan fördomar och 
allmänna erfarenhetssatser (Sutorius, 2014). Med syfte att avgöra utsagemål efter en objektiv 
norm har därför HD sedan NJA 1980 s 725 sökt vägleda genom prejudikat (Gregow, 1996; 
Sutorius, 2014). Dessa sammanfattas i NJA 2010 s 671:      

Vid bedömningen av utsagan finns det ofta anledning att lägga vikt främst vid sådana 
faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, 
lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter [nedan 
benämnt realitetskriterier] samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, 
svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar 
[nedan benämnt kontrollkriterier]. Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma 
utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-verbala 
faktorer i övrigt. 

I NJA 2017 s 361 understryker HD ytterligare vikten av att lägga fokus på berättelsen 
i det att “[d]et är svårt att bedöma en utsaga med ledning av det allmänna intryck som 
förhörspersonen ger eller av icke verbala faktorer i övrigt. I första hand finns det därför 
anledning att lägga vikt vid faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan.”  

I samma prejudikat anger HD observandum angående att ovan kriterier i NJA 2010 s 
671 kan vara svåra att använda vid utsagor från personer som har bristande förmåga att 
uttrycka sig muntligt. Huruvida så inkluderar barn i allmänhet framgår inte explicit, men i de 
två referenserna HD lämnar kritiseras de aktuella kriterierna för att inte ta hänsyn till barns 
begränsade förmåga att avge muntlig bevisning:  

Det finns dock anledning att vara observant på att kriterierna [i NJA 2010 s 671] kan 
vara svåra att använda vid bedömning av utsagor från personer som av olika skäl har en 
bristande förmåga att uttrycka sig muntligen. (Se Per Anders Granhag m.fl. i SOU 2017:7 
bilaga 7, s. 209 ff., jfr även t.ex. Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2006, 
s. 403 ff.) (NJA 2017 s 361). 

Angående utsagor från barn har HD tidigare kommenterat att sanningsindikativ är att 
berättelsen lämnats utan press, ledande frågor och stoffering. I stället skall den lämnas fritt, 
spontant och med åldersadekvens (NJA 1986 s 821; NJA 1993 s 616). Angående sistnämnda 
anför HD:  

Av de inspelade samtalen med [fyraåriga] Annika framgår att hon vid frågor av 
[psykologen] Berit Eriksson uppgivit bl.a., att pappan dragit med snoppen på hennes ben, 
att hon sedan torkat bort kladdet eller kisset, att kisset var "som lampan", gult, och att 
händelsen ägt rum i pappans säng efter jul, när "dom hade precis flyttat". [...] Annika kan 
inte på sin åldersnivå [...] ha t.ex. erfarenhet av vad pappas "kiss" som kommit på låret 
har för färg och att man alltså får dra den slutsatsen att hennes berättelse är upplevd (NJA 
1993 s 616). 
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HD ger vidare stöd för sakkunnig överläkares erfarenhetssats att Annikas utsagas 
torftighet inte försvagar dess trovärdighet, utan snarare är ett adekvat uttryck för hennes ålder 
(NJA 1986 s 821). 

I en undersökning av tingsrättsdomar (N = 380; övriga data okänd) finner Schelin 
(2007) att det var mest frekvent att rätten i vad som kan antas utgöra ett positiv hjälpfaktum, 
uppmärksammade att innehållet i målsägandes utsaga var rik på detaljer (31 %), fri från dåligt 
sammanhang (15 %) och överdrifter (12 %) samt var klart (11 %). Avseende negativa 
hjälpfakta framhölls vanligast att utsagan var detaljfattig (6 %), oklar (3 %) samt hade 
konstansbrister (3 %). Flera i NJA 2010 s 671 förekommande kriterier undersöks inte. (Se 
vidare Bilaga 3). 

Sammanfattningsvis är de prejudicerande erfaranhetssatserna avseende utsageanlys att 
berättelsen skall vara klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig samt fri 
från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt 
sammanhang eller tvekan. Fokus bör inte ligga på det allmänna intryck målsägande ger. 
Kriterierna kan dock var svåra att använda på barn, där att berättelsen lämnats fritt, spontant 
och med åldersadekvens är sanningsindikativ. Vanligaste kriterierna i utsageanalytisk praxis 
var detaljrikedom samt fri från dåligt sammanhang. 

Utsagepsykologiska perspektiv 

Utvärdering av prejudicerande utsageanalytiska metoder. Utsageanalysens 
underbyggande teoretiska hypotes – Undeutschs hypotes efter dess upphovsman – är att sanna 
utsagor skiljer sig i innehåll och kvalité i relation till falska eller påverkade utsagor (Schelin, 
2007). Granhags summering i SOU 2017:7 av 2000-talets forskningsöversikter avseende 
förmågan att bedöma sådan kvalitativ skillnad visar dock att denna i praktiken ligger närmare 
slumpens utfall – i snitt är 54 % korrekta – medan ponerade experter sällan når 60 %-gränsen. 
Vuxnas tillförlitlighetsbedömningar av barns utsagor är inte heller “statistiskt imponerande” 
(SOU 2017:7, s. 208). Övriga slutsatser Granhag drar av översikterna (jämför även Oberlader 
et al., 2016) är att det finns få sanningsindikativ i kroppsspråk och andra icke-verbala 
beteenden, då den naturliga variationen i kroppsspråk mellan individer förklarar mer av en 
individs beteende under förhöret än kroppsspråkliga förändringar som konsekvenser av lögn. 
Granhag konkluderar att “[d]en huvudsakliga anledningen till den föga imponerande 
förmågan att göra tillförlitlighetsbedömningar” är att ickeverbala skillnader är små ur 
utsagepsykolgiskt perspektiv, medan vi insocialiserats i stereotypa och felaktiga 
sanningsindikatorer såsom att lögnare uppträder nervöst och tittar bort. Såväl vuxna som barn 
tenderar vidare att vid lögn söka ligga så nära sanningen som möjligt och endast avvika i för 
lögnen nödvändiga detaljer, varför modeller för tillförlitlighetsbedömning måste vara 
känsliga i att uppmärksamma de många gånger små diskrepanserna mellan sanning och lögn 
(Vrij, 2005). 

I Granhags analys av kriterierna i NJA 2010 s 671 konstateras att HD är “rätt ute i sitt 
avståndstagande från ickeverbala kriterier.” (SOU 2017:7, s. 210). Angånde de allmänna 
realitetskriterna en utsga bör innehålla (klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat 
sanningsenlig) finner Granhag främst stöd i detaljkriteriet – självupplevda utsagor innehåller 
generellt mer perceptuell, spatial och temporal information samt återgivande av 
konversationer (SOU 2017:7). Angående klarhet och logik finns visst stöd och detsamma 
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gäller längdkriteriet (Granhag, Vrij, & Verschuere, 2015; Schelin, 2007). Sistnämnda är dock 
främst ett teoretiskt stöd då det i praktiken är svårt att tillämpa kriteriet på grund av 
avgränsning annat än i mycket tydliga fall (Schelin, 2007). Ingen forskning om “levande” 
som sanningsindikativ har hittats. Avseende de allmänna kontrollkriterierna (fri från 
felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt 
sammanhang eller tvekan i avgörande delar) finns visst stöd för “fri från felaktigheter”, 
“motsägelser” “överdrifter” och “dåligt sammanhang” om kriterierna tolkas som antonymer 
till realitetskriteriet “logisk” ovan. Detsamma kan sägas gälla “svårförklarligt moment”, men 
Schelin (2007) framhåller att kontexten måste analyseras noggrannare samt att avsaknad av 
svårförklarliga moment inte är ett sanningsindikativ. Angående konstanskriteriet finns stöd 
för att dito uppfattning är stark och utbredd, medan själva erfarenhetssatsen saknar stöd. 
Snarare är det vanligt att självupplevda utsagor varierar som ett resultat av 
minnespsykologiska samt förhörskvalitativa faktorer. Detta resulterar i sin tur i att utsagorna 
kan variera i detaljrikedom och längd mellan förhören (SOU 2017:7). Inget stöd har hittats för 
“tvekan” som kontrollkriterie, medan tvivel om den egna minnesbilden tvärtom kan vara ett 
sanningsindikativ (Granhag, Vrij, & Verschuere, 2015). 

Med bakgrund av att HD är normgivande och tingsrätt samt hovrätt följdaktligen skall 
följa dess praxis, belyser Diesen (2004) det problematiska i att domstolar i svåra sexualbrott 
mot barn tvingas använda en icke utvärderad och i vissa aspekter empiriskt felaktig metod. 
Granhag (2010) belyser vidare att kriterier såsom längd och detaljrikedom i utsagan saknar 
vidare precisering eller skala, samtidigt som interbedömarreliabiliteten domstolar emellan är 
outforskad. Utifrån att HD inte anser att sakkunnig behöver användas i 
tillförlitlighetsbedömningar (jämför NJA 1991 s 446 och NJA 2010 s 671) och att dess 
genomförande är mycket komplext, ställer sig vidare Granhag (2010) frågande till att 
psykologiska bedömningar görs av domare och nämndemän utan psykologisk expertis, 
snarare än av sakkunniga. 

Sammanfattningsvis är den teoretiska utsagepsykologiska hypotesen att sanna 
berättelser skiljer sig i innehåll och kvalité från falska dito, medan det i praktiken är svårt att 
göra korrekta tillförlitlighetsbedömningar av barns utsagor. Avseende utsagenalytisk praxis så 
som den är formulerad i NJA 2010 s 671 finns stöd för att inte fokusera analysen på hur något 
sägs, utan på vad som sägs. Bland prejudikatets realitetskriterier finns främst empiriskt stöd 
för detaljkriteriet och visst stöd för logik- och längdkriteriet, medan sistnämnda dock är 
svårtillämpbart. Bland kontrollkriterierna förkastas konstanskriteriet. Kritik har riktats mot de 
normgivande kriterierna avseende att metoden är otestad, att interbedömarreliabilitet är 
outforskad, brister i empiriskt stöd samt bristande psykologiskt kunnande hos rätten att göra 
utsageanalyser. 
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Utvärderade utsagepsykologiska metoder. Precis som utsageanalytisk rättspraxis 
fokuserar de två mest utforskade dito metoderna Reality Monitoring (RM) och Statement 
Validity Assessment (SVA) inte på hur något sägs utan vad som sägs (Granhag, 2010). De två 
metoderna har föreslagits användas tillsammans och har var för sig resulterat i runt 70 % 
korrekta bedömningar. Flertalet kriterier är överlappande, såsom generell detaljrikedom samt 
temporala och spatiala detaljer. Ingen av dem innehåller konstanskriteriet (SOU 2017:7). 

I relation till de 19 kriterier som ingår i SVA:s Criteria-based Content Analysis 
(CBCA) framstår RM med sina åtta kriterier som mer lättanvänd, lättutlärd och tidseffektiv 
och har till skillnad från SVA en empirisk teoretisk grund (Granhag, Vrij, & Verschuere, 
2015). Kritik har riktats mot att RM är känslig för bristande verbal förmåga, varför metoden 
inte passar yngre barn (Granhag, 2010).  

SVA är den internationellt mest använda och utvärderade metoden avseende 
bedömning av barn utsagor (ibid). Metoden är särskilt framarbetad för att bedöma utsagor 
från barn som utsatts för sexuella övergrepp. SVA består av tre huvudsakliga element: I det 
första steget lämnas själva utsagan i en strukturerad intervju vilken bör vara så lång som 
möjligt utan förhörsledarens inverkan. Den transkriberade utsagan analyseras därefter utifrån 
CBCA:s 19 realitetskriterier, vilka är själva kärnan i SVA. Det sista steget är att göra en 
Validitetskontroll av relitetsanalysen. Då CBCA inte är någon standardiserad vetenskaplig 
metod är syftet med Validietskontrollen att vara en utsagepsykologisk checklista för 
omständigheter som poneras påverka CBCA-resultatet. Ett antal övriga analyser görs också 
såsom att kontrollera utsagans ursprung – föreligger exempelvis en konfliktfylld 
vårdnadstvist vilken kan ha misskrediterande motiv gentemot tilltalad (Granhag, Vrij, & 
Verschuere, 2015; Schelin, 2007; Undeutsch, 1982). I en metastudie inkluderade 50 
undersökningar av CBCA-kritikernas förmåga att göra korrekta tillförlitlighetsbedömningar 
skedde så i 70 % av fallen. Kritik har dock riktats mot att CBCA saknar teoretisk grund, att 
interbedömarreliabiliteten är problematisk samt att kriterierna saknar förmåga att upptäcka 
lögn – kriterierna är alla sanningsindikativ (Granhag, Vrij, & Verschuere, 2015). I egenskap 
av instrument beskrivs CBCA samt Validiteskontrollen närmare i metoddelen nedan samt i 
Bilaga 4.  

Sammanfattningsvis fokuserar kriterierna i de två mest använda och utvärderade 
forskningsbaserade utsagepsykologiska metoderna RM och SVA:s CBCA på vad som sägs, 
inte hur det sägs. Båda metoderna resulterar i ungefär 70 % korrekta 
tillförlitlighetsbedömningar. RM har kritiserats för att var känsligt för verbala brister hos 
utsagepersonen, medan CBCA-kriterierna är särskilt utvecklade gentemot barn som utsatts för 
sexuella övergrepp. 

Ovilja att berätta p.g.a. skuld, skam och rädsla. Sutorius (2014) menar att 
sexualbrottsutredningar som involverar barn ofta försvåras av flera olika faktorer. En förövare 
som står barnet nära kan medföra att barnet ger ett vagt signalement av denne, då berättandet 
ofta hindras av känslor såsom skuld, skam och rädsla. Om förövaren är okänd kan barnet i de 
flesta fall bidra med en tydlig bild av händelsen, men ofta ge ett vagt signalement. I 
åldersgruppen 12-15 år är det kravet på en tillförlitlig berättelse som försvårar en utredning. I 
utredningar med barn i denna ålder efterfrågas ofta detaljrikedom samt uppgifter om tid och 
plats, utan vilka utsagan anses otillräcklig. En förklaring till att barn uppvisar ett detaljfattigt 
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berättande av vittnesutsagor kan, utöver åldersrelaterade aspekter, bero på att känslan av 
skuld och skam kan vara större än viljan att berätta om sina upplevelser. Studier med 
dokumenterade brott – exempelvis där gärningsmannen videofilmat övergreppet – har visat 
att detaljrikedom inte är ett bevis på en hög sanningshalt i en utsaga. Då detaljer är för 
känslomässigt laddade att lämna ut är barnet ofta återhållsam med dessa. (Sutorius, 2014).  

Vid exempelvis sexuella övergrepp kan barnet däremot ibland dela med sig av 
neutrala detaljer eller om händelser före och efter. Känslor av delaktighet i handlingen – som 
till exempel att ha följt med gärningsmannen hem eller inte ha sagt emot – tillsammans med 
att barnet har bilden av att en förövare alltid är en okänd person, kan verka försvårande för ett 
avslöjande (ibid.).  

Utvecklingspsykologiska aspekter 

När det gäller barns förutsättningar att återge en utsaga menar Granhag och 
Christianson (2008) att barn har goda förutsättningar att minnas och berätta om självupplevda 
händelser – fragmentariskt i förskoleåldern och med mer kontinuerliga minnen från och med 
skolåldern. Flera faktorer kan dock påverka inkodningen, lagrandet och återgivningen av en 
händelse exempelvis uppmärksamhetsfokus, tidigare kunskap eller erfarenhet samt 
möjligheten att prata om det som skett med en vuxen. (Granhag & Christianson, 2008). En 
låg ålder hos barnet kan betyda utmaningar i utredningsarbetet samt begränsade möjligheter 
till ett gott sådant. Är barnet under tre år kan det vara svårt att överhuvudtaget erhålla en 
utsaga, och hos ett förskolebarn i 3-6-årsåldern kan berättelsen te sig osammanhängande och 
odetaljerad, vilket kan få till följd att förhörsledaren anser sig tvungen att ställa ledande eller 
suggestiva frågor (Sutorius, 2014). Förändringar i hippocampus och prefrontalloberna, 
kunskapsnivå, språkutveckling, metakognition och minnesstrategier är av betydelse för hur 
minnesfunktionen utvecklas. Äldre barn har visat sig kunna bidra med mer sammanhängande 
och detaljerade uppgifter i förhör där barnet tillåts att fritt återge en berättelse samt där vissa 
frågor ställts i missledande syfte.  

Detaljrikedom. Detaljrikedomen i ett barns vittnesmål är beroende av barnets 
kognitiva utveckling. Att organisera minnen vid inkodning och framplockning kan innebära 
svårigheter för såväl barn och unga som vuxna med funktionsnedsättningar. Ju äldre barnet 
blir, desto mer information kan barnet återge. (Christianson & Ehrenkrona, 2011). Med 
stigande ålder förbättras minnet för perifera detaljer (Otgaar & Howe, 2018). 

Centrala detaljer är dock lättare att återge än perifera för alla åldersgrupper – även 
vuxna – men yngre barn uppvisar ofta brister i återgivandet av specifika detaljer såväl som i 
minnet av varifrån detaljerna härrör (Christianson & Ehrenkrona, 2011). Brist på detaljer i 
små barns berättelser kan anses bero på att de i den åldern inte börjat forma kontinuerliga 
minnen och inte heller har förmågan att koppla samman minnen med rätt tid, plats eller 
kontext (Granhag, Landström & Nordin, 2017).  
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Temporala aspekter. Medan ett tvåårigt barn kan ge fragmentariska svar på frågor 
relaterade till händelser som ligger nära i tiden, kan ett treårigt barn berätta välstrukturerat 
och relativt korrekt om sådana händelser. Jämfört med äldre barns berättande är dock utsagan 
ofta både kortare och mindre informationsrik. Barns minne för tid och ordning börjar 
utvecklas först i fyraårsåldern, och yttrar sig då som att barnet minns fler händelser, men att 
minnet bevaras under kortare tid än hos vuxna. Barn kan vid denna ålder förstå dåtid, nutid 
och framtid och kan även återberätta hur det kände i samband med en specifik händelse. 
Tidsbegreppen är ofta kopplade till konkreta händelser som exempelvis att läggdags inträffar 
när det är mörkt ute. I denna ålder kan barn återge känslomässiga detaljer kring en specifik 
händelse och med detta utvecklas även barnets förståelse för att andra har ett medvetande och 
egna känslor, vilket i psykologin går under benämningen ”Theory of Mind” (Christianson & 
Ehrenkrona, 2011).  

I 5-7-årsåldern har minnesförmågan börjat likna en vuxen persons och barnet minns 
mer kontinuerligt. Ett begränsat ordförråd och begränsad kunskap om hur världen fungerar 
kan dock leda till att återberättandet av händelser och minnen blir detaljfattigt, jämfört med 
det hos äldre barn och vuxna (Granhag & Christianson, 2008).  

Logik och abstraktion. I tolvårsåldern har barnets minneskapacitet utvecklats nog för 
att likställas med en vuxens, och så även förmågan att tänka logiskt och abstrakt. Barnet har 
nu vetskap om konsekvenserna av sina handlingar och besitter även den kognitiva förmågan 
att hantera flera begrepp samtidigt (Granhag, Landström, & Nordin, 2017). Brist på kunskap 
och påverkbarhet för stress och yttre faktorer som exempelvis suggestion spelar dock roll för 
hur barnet berättar, och påverkar därmed dess vittnesutsaga (Christianson & Ehrenkrona, 
2011; Granhag, Landström & Nordin, 2017). 

Suggestibilitet. Suggestibilitet kan innebära att ett barn införlivar information från en 
yttre eller inre källa – exempelvis en person respektive fantasin – i sin egen minnesbild. Små 
barn tenderar att vara mer mottagliga för suggestibilitet än äldre barn och graden av påverkan 
ökar dessutom ju längre bort i tiden händelsen ägde rum. I en intervjusituation bör detta 
således tas i beaktande och förhörsledaren bör i möjligaste mån undvika att ställa ledande 
frågor (Granhag & Christianson, 2008). Ledande frågor och suggestioner utgör ett problem i 
förhör med barn upp till tolvårsåldern (Sutorius, 2014). 

Otgaar och Howe (2018) föreslår en modell (Figur 1) för att förstå minne och 
suggestibilitet i ett rättsligt sammanhang. De menar att minne och suggestibilitet påverkas av 
flera olika faktorer såsom kvaliteten på berättelsen, source monitoring – att veta varifrån ett 
minne härrör – samt theory of mind, nivå av kognitivt fungerande samt individuella 
skillnader. Som individuella skillnader räknas trauma i barndomen eller historia av vanvård i 
barndomen. Dessa faktorer kan ha påverkan på nivån av minnesfel och suggestibilitet. 
Vanvård som sådan behöver dock inte innebära försämrade minnesfunktioner. Dock kan barn 
som levt under sådana förhållanden utveckla en förhöjd risk för användandet av dissociation 
som ett försvar. Det har visat sig att vanvård kan medföra att förmågan att uppmärksamma 
perifera detaljer hämmas, med följd att minnet för centrala detaljer förbättras avsevärt i 
överlevnadssyfte. Detta kan för barnet innebära en förbättrad minnesprestation i vissa 
avseenden, och även en minskad mottaglighet för suggestion (Otgaar & Howe, 2018). 
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Figur 1. Ootgar & Howes modell för minne och suggestibilitet. 

Kunskapsbas samt bias från omvärlden kopplat till återberättande. Barn som 
pratar med en vuxen om sina minnen efter eller under en händelse minns händelserna bättre, 
genom att få upprepa informationen och med föräldrarnas hjälp räta ut eventuella 
missförstånd. Detta kan dock få negativa konsekvenser i att samtalet kan ändra den 
ursprungliga informationen, om ny information från en annan källa tillkommer. Hos barn i 
skolåldern har dock den egna kunskapen visat sig ha större effekt än konversation med en 
vuxen. Barn som upplevt rutinbetonade läkarbesök och därmed har kunskap om vad som 
sker, har exempelvis större förmåga att återberätta fler detaljer från händelsen än barn med 
mindre kunskap. Denna kunskap kan dock även medföra att detaljer som normalt finns med i 
ett händelseförlopp kan inkluderas genom att barnet använder sin förkunskap eller så kallade 
schematiska minnen för att fylla i minnesluckor. (Granhag & Christianson, 2008). 

Vid sexuella övergrepp där det kan antas att barnet inte pratat med en vuxen kan det 
alltså antas att barnets möjligheter försämras, då barnet inte har fått diskutera kring eller fått 
en förklaring av handlingarna. De schematiska minnena kan också innebära ett problem för 
barnets vittnesutsaga då berättelsen kan framstå som generell och detaljfattig, eftersom barnet 
förlitar sig på minnen av hur övergreppen vanligtvis gått till. Yngre barn tenderar att vara mer 
påverkbara av schematiska minnen än äldre barn. (ibid).  
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Verbal förmåga och intervjuteknik. Barn i förskoleåldern kan på grund av bristande 
språkförmåga ha svårt att dela med sig av vad som hänt, likaså kan yngre barns bristande 
förståelse om att övergrepp är fel göra att handlingen aldrig avslöjas. Detta kan dock även 
underlätta ett avslöjande (Granhag & Christianson, 2008). Vid grova, upprepade övergrepp 
kan barnet dessutom utveckla strategier som exempelvis bortträngning eller dissociation, 
vilket kan leda till en detaljfattig och bristfällig utsaga. I många fall kan dock tänkas att 
barnen minns sexuella övergrepp de utsatts för, men lider av svårigheter att berätta. Det är då 
viktigt att barnet känner sig tryggt under intervjun och att förhörsledaren bygger upp tillit och 
förtroende. Att bli intervjuad av en auktoritär person kan göra att barnet vill vara till lags och 
känner sig tvingad att svara, vilket i slutändan kan leda till en felaktig vittnesutsaga. Det är 
också viktigt att ta i beaktande att barns kognitiva och intellektuella utvecklingsnivå kan 
variera för barn i samma ålder (Granhag & Christanson, 2008). Ainsworth (1998) 
rekommenderar därför att undersöka barnets lingvistiska, kommunikativa och kognitiva nivå 
före intervjusituationen för att på lämpligaste sätt kunna genomföra förhöret. Förståelse för 
barnets kultur och religiösa tillhörighet kan även hjälpa förhörsledaren i arbetet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ålder är en av de faktorer som spelar störst roll för 
barns minnesförmåga och graden av suggestibilitet. Detta på grund av de 
utvecklingsrelaterade, kognitiva förändringar som sker med åldern. Med barns olika åldrar 
kommer olika utmaningar rörande barns vittnesmål. Med en detaljrikedom som ökar med 
stigande ålder, kan begränsningar i såväl ordförråd som i kunskap om världen göra barnets 
utsaga detaljmässigt bristfällig. En fyraåring är mer mottaglig för suggestibilitet än 
exempelvis en tolvåring, men den senare är också känslig för stress och yttre påverkan. Att bli 
intervjuad av en person med rätt kompetens, som tar hänsyn till barnets funktionsnivå, kan 
underlätta för barnets minne och således minska risken för erhållandet av en felaktig utsaga. 

Syfte 

Syftet är att vid sexualbrott mot barn undersöka hur många domar som innehåller 
analys av målsägandeutsagan samt utifrån nedan tema undersöka vilka kriterier, fördelade på 
positiva respektive negativa hjälpfaktum, svenska domstolar åberopar i tillförlitlighets-
bedömning av målsägandeutsagan:  

1. Kriterier från subjektiva erfarenhetssatser: 
Vilka kriterier åberopas som inte kan hänföras till utsageanalysprejudikatet NJA 2010 
s 671 eller till den utsagepsykologiska metoden SVA? 

2. Kriterier från prejudikat: 
Hur många domar refererar explicit till NJA 2010 s 671? 
Hur många domar innehåller tre eller fler än tre kriterier identiska med NJA 2010 s 
671? 
Vilka kriterier åberopas som kan hänföras till NJA 2010 s 671?  

3. Kriterier från utsagepsykologi: 
 Hur många kriterier åberopas som kan hänföras till SVA:s CBCA i respektive dom?  
 Finns det ett samband mellan ålder och antalet CBCA-kriterier? 
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 Hur fördelar sig åberopade CBCA-kriterier avseende frekvens och rättsinstans? 
 Vilka och hur många kriterier åberopas som kan hänföras till SVA:s 
Validitetskontroll?  
 Hur många domar innehåller förhörskvalitativ aspekt? 
 Finns det ett samband mellan ålder och förekomst av förhörskvalitativ aspekt? 

4.  Kriterier relaterade till utvecklingspsykologiska aspekter: 
 Hur många domar innehåller utvecklingspsykologisk aspekt? 
 Finns det ett samband mellan ålder och förekomst av utvecklingspsykologisk aspekt? 
 Vilka kriterier åberopas som kan hänföras till utvecklingspsykologiska aspekter? 

Metod 

Urval 

Datamaterialet bestod av 100 randomiserade domar avseende sexualbrott mot barn 
vars lagföringsbeslut meddelats under år 2017 av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. 
Domarna, som analyserades okulärt av rapportförfattarna, innehöll mellan 3-30 sidor och var 
samtliga offentligt material. Domarna erhölls genom sökning i rättsdatabasen Karnov som 
sedan år 2013 innefattar samtliga straffrättsliga domar från tingsrätt, hovrätt och Högsta 
domstolen (Personlig konversation med Kamilla Liljeblad, kundkoordinator, Karnov Group). 
Följande sökord användes: “våldtäkt mot barn”, “sexuellt utnyttjande av barn”, “sexuellt 
övergrepp mot barn”, “utnyttjande av barn för sexuell posering” samt “köp av sexuell 
handling av barn”. (För en sammanställning av lagrum avseende sexuella övergrepp mot 
barn, se Bilaga 2). Sökningen “sexuellt ofredande” uteslöts då så genererade domar där 
merparten av målsägandena var vuxna. Exkluderingsarbetet skulle inverka negativt på 
rapportens tidsdisponering. Sökningen “Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte” uteslöts 
eftersom lagen trädde i kraft 2018-01-01. Resultatet filtrerades sedan enligt följande: “All 
praxis” (alla domstolar som dömer i straffrätt), “Straffrätt” samt “2017” som året då domen 
meddelades. Detta resulterade i 797 träffar varav 293 dubbletter/tripletter exkluderades vilket 
resulterade i 504 unika fall från vilka 100 domar slumpades ut för analys. Alla åtta domar från 
Högsta domstolen inkluderas dock medan övriga domar slumpades med formelsyntaxen 
SLUMP. Exklutionskriterier samt dess utfall i procent var: >3 barnrelaterade sexualbrottliga 
åtalspunkter (25 %), >1 målsägande (24 %), irrelevant brottsrubricering (14 %); gärningarna 
sträcker sig över > 1 år (13 %);  målsägande lämnar inte utsaga genom personlig närvaro eller 
media (9 %); målsägande ≧18 år vid vittnesmålet (8 %); målet återhänvisas till tidigare 
rättsinstans (4 %); sexuellt ofredande av barn (3 %). 106 domar exkluderades successivt 
innan de 100 domarna analyserats. Kontrolldata för de exkluderade fallen är okänt.  
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Instrument 

SVA:s CBCA. Critera-based Content Analysis (CBCA) samt Valididitetskontrollen är 
två av de tre element i Udo Undeutschs Statement Validity Assessment, vilka analyserar 
tillförlitligheten i det första elementets utsaga. Grunden till metoden är Undeutschs hypotes – 
att sanna utsagor skiljer sig till innehåll och kvalité i relation till fantiserade eller falska 
utsagor (Schelin, 2007; Undeutsch, 1982).  

CBCA består av fem kategorier innehållandes total 19 sanningsindikativ vars innehåll 
förklaras närmare i Bilaga 4. Grundtanken är att sanna utsagor innehåller fler CBCA-kriterier 
än falska. Kategorierna behandlar Generella drag i utsagan såsom logik och detaljrikedom, 
Innehållsspecifik information såsom kontextuella detaljer och citat, Säregenheter i innehållet 
såsom ovanliga detaljer eller subjektiva händelser, Motivationsrelaterade aspekter såsom 
tvivel om utsagan eller ursäktande av tilltalad samt Händelsespecifika detaljer typiska för 
brottet (Steller & Köhnken, 1989). De tre förstnämnda kategorierna innehåller kognitiva 
aspekter vilka är svåra att fabricera och den fjärde kategorin innehåller motivationella 
aspekter såsom tvivel, vilket en person som ljuger inte vill visa. En person som talar sanning 
däremot lägger mindre vikt vid att ge ett trovärdigt intryck, varför fler dito kriterier 
förekommer vid sann utsaga (Köhnken, 2004).  

Vilka kriterier som kan förväntas i en utsaga där gärningsmannen lagförts för brottet 
redovisas i Bilaga 4 uppdelat på åldersgrupp. Bland de vanligast förekommande kriterier 
oavsett åldersgrupp syns Kontextuella detaljer, Detaljrikedom och Logisk struktur (Buck, 
Warren, Betman, & Brigham, 2002). 

Få fältstudier av CBCA:s förmåga att diskriminera mellan sanning och lögn har gjorts 
eftersom så kräver vetskap om den så kallade “grundsanningen”. Så kallad “mjuk bevisning” 
så som erkännande används därför i förstnämndas ställe (Granhag, Vrij, & Verschuere, 2015). 
I två sådana studier var utsagepersonen barn. I den första studien gjorde två experter korrekta 
bedömningar i drygt 80 % av fallen och i den andra studien undersökte experter huruvida 14 
CBCA-kriterier förelåg i utsagan, vilket gav fler kriterier i sanna (M = 7.6) än i falska (M = 
4.1) utsagor (Akehurst, Manton & Quandte, 2011; Roma, San Martini, Sabatello, Tatarelli & 
Ferracuti, 2011). Så höga siffror som 90 % korrekt bedömning har nåtts i bekräftat sanna fall, 
medan bedömningarna avseende sannolikt falska anklagelser låg under statistik slump (Welle, 
Berclaz, Lacasa & Niveau, 2016).  

CBCA-kriterierna har dock undersökts desto mer i experimentstudier. I en metaanalys 
(k = 56) där utsagepersonerna var såväl barn som vuxna var effektstorleken avseende CBCA:s 
totala förmåga att diskriminera mellan sanning och lögn g = 1.03 (95% CI [0.78, 1.27], Q = 
420.06, p = .001, I2 = 92.48%), N = 3,429) eller d = 1.05 (95% CI [0.79, 1.27], Q = 435.84, p 
= .001, I2 = 92.95%) (Obderlader et al., 2016). I en mindre metastudie (k = 18) där 
utsagepersonerna endast var barn var den för kriteriuminreliabilitet korrigerade 
effektstorleken δ = 0.78 (90% CI [0.11, 1.47], p = .001, N = 1,122) och den viktade 
effektstorleken d = 0.78 (99% CI [0.72, 0.84]) (Amado et al., 2015).  I båda studierna syns 
avseende totala antalet CBCA-kriterier en stor positiv effektstorlek vilken är generaliserbar 
(Amado, Arce & Fariña 2015; Obderlader et al., 2016). Användandet av samtliga 19 kriterier 
har visat sig ha signifikant högre effektstorlek än uppsättningar med färre kriterier (p = .017) 
(Obderlader et al., 2016). Diskrimineringsvaliditeten avseende enskilda kriterier presenteras 
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närmare i Bilaga 4 utifrån ovan metastudie i vilken utsagepersonerna var barn. Störst 
diskriminerande förmåga syns i Detaljer typiska för brottet (δ = 1.40), Detaljrikedom (δ = 
0.87), Kontextuella detaljer (δ = .78) samt Återberättande av tal (δ = 0.59), medan 
förstnämnda kriterium är baserat på betydligt färre studier och deltagare än de efterföljande. 
Minst diskriminerande förmåga syns i Erkännande av minnesluckor (δ = 0.17) samt 
Nedvärdering av sig själv (δ = 0.18) (Amado, Arce & Fariña, 2015). 

Viktad interbedömarreliabilitet avseende totala antalet CBCA-kriterier (k = 6) var r = 
0.90 (95% CI [0.66, 0.97], Q = 145.8, I2 = 96.6%, N = 277). Avseende individuella kriterier 
var interbedömarreliabiliteten i flertalet kriterier stor och sex kriterier visade viktad dito som 
var större än 0.75; Återberättande av tal (r = 0.86), Feltolkade, men korrekta detaljer (r = 
0.81), Återberättande av subjektiva händelser (r = 0.79), Nedvärdering av sig själv (r = 0.79), 
Erkännande av minnesluckor (r = 0.78) och Tillskrivande av gärningsmannens mentala 
tillstånd (r = 0.76). Elva kriterier visade värde mellan .60 och .74 medan Ostrukturerad 
produktion (r = 0.46) uppvisade lägst värde.  De individuella effektstorlekarna uppvisar 
kraftig heterogenitet, vilket syns i höga Q-värde, I2-värde mellan 78.7% och 98.5% samt 
interkvartilvärde ≧0.30 för 14 kriterier. Viktad r samt k och N för samtliga kriterier redovisas 
i Bilaga 4 medan Q, I2 samt IQR återfinns i referens (Hauch, Sporer, Masip, & Blandón-
Gitlin, 2017). 

CBCA har visar sig i såväl fält- som experimentstudier påverkas av utsagepersonens 
ålder samt verbal och social förmåga. Det totala antalet CBCA-kriterier korrelerar positivt 
med dessa egenskaper (Buck et al., 2002; Roma, San Martini, Sabatello, Tatarelli & Ferracuti, 
2011; Vrij, 2005; Vrij, 2008; Vrij, Akehurst, Soukara & Bull, 2002). I en studie där 
bedömarna inte ombads korrigera för ålder var skillnaderna avseende den totala CBCA-
poängen analyserade genom en ANOVA signifikanta mellan åldersgrupperna [F(5,98)=9.34, 
p<.0001] (Buck et al., 2002). Mest positiv korrelation per kriterium – trots att bedömarna 
ombads korrigera för ålder – kan ses i Kontextuella detaljer, Tillskrivande av 
gärningsmannens mentala tillstånd, Återberättande av tal, Rapportering av oväntade 
detaljer, Uttrycker tvivel om det egna vittnesmålet och Detaljer typiska för brottet (Lamers-
Winkelman & Buffing, 1996). Den totala CBCA-poängen har också visat sig korrelera 
positivt med stöd från föräldrarna, medan ingen koppling hittats till gärningens grovhet, 
förhållandet till gärningsmannen, antalet gärningar eller barnets depressions- och ångestnivå 
(Kim, Choi & Shin, 2011). 

SVA:s Validitetskontroll. Valditetskontrollens rational är att ta reda på om det 
föreligger några externa faktorer vilka kan tänkas påverka resultatet av CBCA – det vill säga 
antalet i utsagan förekommande sanningsindikativ (Granhag, Vrij & Verschuere, 2015). 
Listan över tänkbar extern påverkan är på intet sätt fullständig, medan avsikten främst är att 
fokusera på variabler relaterade till utsagepersonens ålder samt förhörssituationen (Vrij, 
2005). Validitetskontrollen listar elva sådana faktorer indelade i fyra kategorier; Förhållande 
hänförliga till psykologiska faktorer såsom språkbruk och kunskapsnivå, Förhörspåverkan 
såsom suggestivitet och ledande frågor, Motiv såsom ursprungssannolikhet samt Utsagans 
överensstämmelse med övriga omständigheter såsom naturlagar, andra utsagor samt annan 
bevisning (Steller, 1989). 
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Vad gäller utvärdering av Validitetskontrollen har ingen sådan hittats. Granhag, Vrij, 
& Verschuere, 2015 argumenterar för att flera kriterier såsom inadekvata känslor och 
suggestivitet är svårbedömda – variansen i utsagepersonernas känsloregister är stor medan en 
suggestivitet kan leda till sanna utsagor. Svåranvändbarheten till trots argumenterar ibid för 
att Validiteskontrollen är ett i SVA viktigt instrument vilket inte bör uteslutas. 

Analys 
Domskälen i respektive dom analyserades okulärt med hänsyn till frågeställningarna. 

Rapportförfattarna analyserade materialet på varsitt håll och hade kontinuerliga avstämningar 
sinsemellan då oklarheter förekom. Avsikten var att enbart läsa domskälet, men i många av 
fall krävdes en mer genomgående läsning av hela domen för att skapa en större förståelse 
kring innehållet. För de frågeställningar som berör hänförande till kriteriummodell 
analyserades data deduktivt utifrån respektive modell (NJA 2010 s 671, CBCA, 
Validiteskontroll). Kriterium som inte kunde hänföras till sådan modell (temat Subjektiva 
erfarenhetssatser) analyserades induktivt i tematisk analys. Vid tematiska studier utgår arbetet 
från ett antal teman. Den relevanta informationen från analysen placeras därefter in i dessa 
teman för att på så sätt bilda ett sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Även frågan om 
vilka åberopade kriterier som kan hänföras till utvecklingspsykologiska aspekter, 
analyserades induktivt och tematiskt med hänsyn till utvecklingspsykologiska domäner såsom 
social, emotionell och kognitiv utveckling.  

 I syfte att beskriva datan och reflektera över dess generaliserbarhet insamlades 
följande kontrollvariablar: rättsinstans, brottsrubricering, målsägandes kön samt ålder vid 
brottet respektive vittnesmålet, tilltalades kön samt ålder vid vittnesmålet, tilltalades 
inställning till åtalet, målsägandes vittnesform samt åtalat lagrum och styrkt lagrum. 
Kontrollvariabler granskades inte av andre rapportförfattaren. I domskäl där aktuell instans 
formulerar sin utsageanalys såsom att den gör samma bedömning som underordnad distans – 
vanligtvis hovrätten som refererar till tingsrättens dom så – analyserades inte den refererade 
domen i den förstas ställe.  

Frågeställningar som berör förekomst och samband analyserades i SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). 

 
Etiska överväganden 

De namn på målsägande och tilltalad som nämns i arbetet är de som förekom i 
domarna. Dessa namn är dock fingerade av domstolarna. Alla domar är offentligt material 
och kan således läsas av allmänheten. Vid något tillfälle har efternamnet på den i domskälet 
tilltalade tagits bort då detta ansetts identifierbart.  

 
 

Resultat 

Sammanfattning av data- och resultatbeskrivning 

Nedan presenteras en övergripande beskrivning av datan från de 100 analyserade 
domarna, varefter resultatet från de fyra syftena med tillhörande frågeställningar behandlas. 
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I datan syns angående rättsinstans att flest domar kom från tingsrätter och vanligen 
inom Svea hovrätts domkrets. “Våldtäkt mot barn” var den vanligaste brottsrubriceringen, 
fällande dom vanligaste utfallet medan det var vanligast att den tilltalade förnekade åtalet, 
erkände de faktiska omständigheterna samt förnekade kännedom om att målsägande var 
under 15 år. Tilltalad var vanligen en 28-årig man, medan standardavvikelsen var stor, och 
målsägande en 13-årig flicka vars vittnesmål vanligen var en videouppspelning av 
förundersökningsförhör. 

I resultatet syns att utsageanalys förekom i 64 % av de 100 analyserade domarna. 
Angående temat Kriterier från subjektiva erfarenhetssatser syns förekomst av ett fåtal sådana 
såsom varierad, självupplevd samt stark utsaga. Angående Kriterier från prejudikat förekom i 
16 % av fallen explicit hänvisning till utsageanalysprejudikatet NJA 2010 s 671 och i 31 % av 
fallen förekom i utsageanalysen tre eller fler än tre adjektiv identiska med prejudikatet. Alla 
utom ett kriterium förekom. Angående Kriterier från utsagepsykologi var fördelningen av 
antalet CBCA-kriterier leptokurtosisk i det att 58 % inte innehöll något dito kriterium. I 
övriga fall låg fokus på generella aspekter avseende detaljrikedom och logik samt att 
subjektiva händelser återberättats. Tillsammans utgjorde de två förstnämnda kriterierna 60 % 
och samtliga tre 74 %. I Validitetskontrollen låg fokus på aspekter av logisk karaktär, medan 
övriga psykologiska faktorer inte hittades. Avseende Kriterier relaterade till 
utvecklingspsykologiska aspekter låg fokus på kognitiva sådana, medan emotionella aspekter 
var ovanligt. Ingen signifikant korrelation förelåg mellan målsägandens ålder vid brottet eller 
vittnesmålet och antalet CBCA-kriterier, förekomst av förshörskvalitativ aspekt eller 
förekomst av utvecklingspsykologisk aspekt.  

Databeskrivning 

I det följande beskrivs den i de 100 domarna insamlade datan avseende förekomst och 
fördelning utifrån rättsinstans, brottsrubricering samt tilltalad och målsägande. 

Rättsinstanser. Avseende instans och domkrets fördelade sig domarna enligt Bilaga 
5. Totalt kom 63 % av domarna från tingsrätter, 35 % från hovrätter och 2 % från Högsta 
domstolen. Störst antal tingsrättsdomar kom från Svea hovrätts domkrets och minst antal kom 
från Hovrätten för övre Norrland. Avseende Hovrättsdomar kom störst antal från Göta 
Hovrätt minst antal från Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Hovrätterna för Nedre 
respektive Övre Norrland.  
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Gärningsbeskrivningens brottsrubricering samt lagföringsbeslut. Hur 
brottsrubriceringarna (N = 138) i de 100 domarna fördelade sig avseende totalt antal domar 
samt huruvida de var fällande eller friande, redovisas i Bilaga 5. Rubriceringen “Våldtäkt mot 
barn” var vanligast (37 %) och detta var också den vanligaste anledningen till friande 
respektive fällande dom. Fördelningen inom brottsrubriceringen varierar stort mellan 
respektive brottsrubricering, medan antalet anses för litet för en meningsfull jämförelse.  76 
% av det totala antalet lagföringsbeslut var fällande.  

Tilltalad och målsägande. Fördelningen av tilltalades inställning redovisas i Tabell 
1. I 69 % förnekade tilltalad åtalet, medan tilltalad erkände de faktiska omständigheterna i 55 
% av fallen samt i 39 % förnekade kännedom om att målsägande var under 15 år gammal.  

Könsfördelningen mellan målsägande (N = 100:7 pojkar:93 flickor) respektive 
tilltalad (N = 100:98 män:2 kvinnor) var i båda fallen asymetrisk, men i olika riktning: 
avsevärt fler målsägande var flickor medan avsevärt fler tilltalade var pojkar/män. Tilltalads 
medelålder vid brottet (M = 28.1:SD = 14.47:Min = 15:Max = 65) var dubbelt så hög och 
hade betydligt större spridning än målsägandes dito (M = 12.53:SD = 2.71:Min = 7:Max = 
17). Målsägandes medelålder vid vittnesmålet (M = 13.08:SD = 2.88:Min = 3:Max = 17) var 
naturligt något högre än vid brottet samt spridningen något större. 

Den vanligaste vittnesformen för målsägande var via ljud och bild från 
förundersökningen (30 %), personlig närvaro i domstolen (21 %) samt uteslutande i hovrätten 
via ljud och bild från tingsrättens förhandling (22 %). I 27 % fall framgick inte vittnesformen.  
 
Tabell 1 
 
Den tilltalades inställning till åtalet, faktiska omständigheter kring brottet samt kännedom om 
att målsägande var yngre än 15 år fördelade utifrån erkännande, förnekande samt 
okänt/irrelevant (N = 100). 

 Erkänner Förnekar 
Okänt /  
Irrelevant 

Tilltalads inställning till åtalet 28% 69% 3% 

Tilltalads inställning till faktiska 
omständigheter 55% 40% 5% 

Tilltalads inställning till kännedom om 
målsägande <15 år 28% 39% 33% 

Resultatbeskrivning  

Utsageanalytisk förekomst. I 64 % av samtliga fall förekom analys av målsägandes 
utsaga. Bland sannolika orsaker – kommentar till varför utsagan inte värderades förekom inte 
– till övriga 36 % sågs samstämmiga utsagor (tilltalad erkände brott eller faktiska 
omständigheter), tillräcklig teknisk bevisning såsom SMS och chatt-konversationer samt att 
hovrätten hänvisade till att de gör samma bedömning som tingsrätten. I sistnämnda fall har 
inte tingsrättens eventuella analys använts i hovrättens ställe. Det har dock förekommit fall 
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(såsom Örebro TR, B 2448-17) med stridiga utsagor och avsaknad av övrig bevisning där 
utsageanalys inte gjorts. 

Kriterier från subjektiva erfarenhetssatser. De åtta kriterier som inte kunde 
hänföras till utsageanalysprejudikatet NJA 2010 s 671 eller den utsagepsykologiska modellen 
SVA:s element, delades in i fyra kategorier och redovisas närmare i Bilaga 7. Kategorien 
Klar har likheter med NJA 2010 s 671:s Klar, men kriterierna ansågs ligga för långt ifrån 
adjektivet klar för att placeras inom ramen för NJA-kriteriet. I Klar återfinns kriterierna att 
målsägande Visat händelse samt att uppgifter är av Konkret karaktär. I kategorin Egenskaper i 
berättelsen återfinns att denna framstår Varierad, Självupplevd samt Stark. I kategorin 
Egenskaper hos målsäganden återfinns att denne visat Starka reaktioner samt Motstånd i att 
berätta. I kategorin Motiv återfinns Ärliga motiv. 

Kriterier från prejudikat. Avseende hänvisning till utsageanalysprejudiktatet NJA 
2010 s 671 förekom explicit så i 16 %. I 31 % av fallen förekom, oaktat eventuell referens till 
prejudikatet, tre eller fler än tre adjektiv identiska med kriterierna i NJA, 2010 s 671. Av 
realitetskriterierna hittades exempel på alla dito bortsett från Tvekan, vilket redovisas närmare 
i Bilaga 10. (Tvekan förekommer dock i domar inom rapportens inklusionskriterier frånsett 
meddelandeår, t.ex. Linköping TR, B 4123-15.). Exempel på funna kriterier har dock ibland 
haft annan existensriktning än det prejudikatet avser. En berättelse bör t.ex. vara fri från 
Felaktigheter, negativ existens är sålunda önskvärt, medan kriterier endast förekommer 
antonymt med följdaktlig positiv existens i form av “stämmer väl”. Vanligast är att kriterier 
fungerar som positiva hjälpbevis. Även bedömning av målsägandes allmänna intryck, vilket 
enligt NJA 2010 s 671 “många gånger är svårt”, förekommer. Förekomst av direkt koherens 
med CBCA-kriterierna var tydligast i NJA-kriteriet Logisk (CBCA:s Logisk struktur) samt 
Rik på detaljer (Detaljrikedom), då exemplena i respektive kategori är närmast identiska. 

Kriterier från utsagepsykologi. 

CBCA. I tabell 2 redovisas fördelning av funna CBCA-kriterier (N = 88; M = 0.92; 
SD = 1.43;Min = 0:Max = 8) fördelade efter antal i respektive dom. I resultatet syns att det i 
stigande ordning var överlag vanligast att inga CBCA-kriterier förekom, följt av ett , två och 
tre kriterier. Fördelningen är positivt skev (skewness = 2.07; SE = 2.41) och leptokurtosisk 
(kurtosis = 5.61; SE = 4.78). Målsägandens ålder vid brottet eller vittnesmålet korrelerade inte 
signifikant med antalet CBCA-kriterier. 

Tabell 2 
 
Fördelning av funna CBCA-kriterier fördelade efter antal i respektive dom (N = 88).  
Antal 
CBCA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fördel. 58% 17% 11% 8% 4% 1% - - 1% 

Notering: Vid “-” har inga kriterier förekommit. 
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I bilaga 9 redovisas fördelning av funna CBCA-kriterier och dito kategorier avseende 
förekomst fördelad på rättsinstans samt huruvida de styrker eller försvagar utsagan.  I 
resultatet syns att Detaljrikedom (38 %) utgör den största delen av de totalt förekommande 
kriterierna, följt av Logisk struktur (23 %) samt Återberättande av subjektiva händelser (14 
%). Tillsammans bildar de två förstnämnda den påtagligt mest förekommande kategorin 
Generella drag (60 %) och tillsammans utgör de tre kriterierna 74 % av alla funna kriterier. 
Den största delen av de i domarna förekommande kriterierna stärker utsagan, vilket är en 
fördelning som gäller alla kriterier. Åtta kriterier förekom inte. Ingen signifikant korrelation 
förekom mellan målsägandens ålder vid brottet eller vittnesmålet samt förekomsten eller 
fördelningen av kriterier. Den största delen kriterier återfanns i domar från tingsrätten följt av 
hovrätten. Vid en jämförelse med fördelningen av antalet domar avseende rättsinstans (Bilaga 
5) syns fler kriterier än statiskt förväntat i tingsrätterna och färre i hovrätterna.  

Sammanfattningsvis förekom utsageanalys i flertalet fall, medan det var vanligast att 
inget CBCA-kriterier förekom. När så dock gjorde syns fokus på generella aspekter avseende 
detaljfrekvens samt logik i utsagan, medan analys av andra kategorier såsom 
motivationsaspekter var mycket sällsynt. 

Exempel på CBCA-kriterier. I bilaga 10 presenteras exempel från utsageanalyserna 
på samtliga av de i bilaga 9 presenterade kriterierna fördelade på huruvida de stärker eller 
försvagar utsagan. De tre vanligast förekommande kriterierna vilka tillsammans utgör 74 % 
behandlas i det följande.  

De två vanligast förekommande kriterierna Logisk struktur samt Detaljrikedom 
beskrevs med dito adjektiv (logisk / rik på detaljer) eller synonymer (rimlig / detaljerad) och 
stärkte utsagan, medan direkta negationer (detaljfattig) och atonymer (märklig / generell) 
försvagade utsagan. Vanligen har inte adjektiven motiverats närmare, varför det inte har varit 
möjligt att utläsa vad i utsagan som var logiskt respektive detaljrikt. I en del fall har det dock 
förekommit exempel på detaljrikedom eller dito fattigdom (lägenhetens disposition / vad 
tilltalad “brukar” utsätta målsägande för) samt moment i berättelsen som tett sig logiska eller 
ologiska: 

Målsäganden har berättat [att] han även berört hennes bröst och att han, när hon 
satt grensle över hans knä på toalettstolen, bakifrån stoppat ned handen i hennes trosor 
och fört in ett eller flera fingrar i hennes vagina. Det senare framstår som svårt att 
genomföra med tanke på hur de var placerade, vilket gör att målsägandens uppgift härom 
kan ifrågasättas. (HR för Västra Sverige, B 5085-16). 

  Avseende Återberättande av subjektiva händelser har endast aspekter som stärker 
utsagan uppmärksammats och vanligen i generella synonymer såsom “självupplevt sätt” eller 
att “målsägande redogjort för känslomässig ambivalens inför tilltalad”. I enstaka fall har 
förekommit motivation, exempelvis att “målsägande redogjort hur hon kände före, under och 
efter samlaget” (Vänersborg TR, B 4128-16) eller att målsägande “beskrivit lukten på Daniel 
[Efternamn]s kön då hon haft det nära sitt ansikte samt hur hon upplevde och reagerade på 
lukten” (Vänersborg TR, 4753 -16) . 
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Validitetskontroll. I bilaga 11 presenteras Statement Validity Assessments:s nästa 
element, Validitetskontrollen utifrån frekvens och exempel på kontrollkriterier. I resultatet 
syns att flest totalt antal kriterier (N = 5) hittades i kategorin Utsagans överensstämmelse med 
övriga omständigheter, fördelade på kategorin om extern konsistens Strider utsagan mot 
andra utsagor (N = 3) samt dito om intern konsistens Strider utsagan mot naturlagar? (N = 
2). I förstnämnda kategori uppmärksammades att målsägande ändrat eller lagt till i utsagan 
mellan förhören och i sistnämnda normstridigt beteende samt den ovan citerade och enligt 
Hovrätten för Västra Sverige (B 5085-16) fysiskt svårgenomförbar sexställningen på 
toaletten. 

Det mest förekommande kriteriet var Suggestiv, ledande eller på annat sätt otillbörlig 
frågeteknik (N = 4) i kategorin Förhörspåverkan. Ledande frågor var fokus såsom att 
“förhörsledaren på olika sätt [försökt] att leda diskussionen mot det som utredningen avser” 
(Helsingborg TR , B 53-16) eller att “detaljerna uteslutande utmejslats genom upprepade 
ledande frågor från förhörsledarna” (Göta HR, B 3443-16). Sammanlagt förekom 
förhörskvalitativa aspekter i 17 % av domarna, medan resterande 13 domar, i motsats till de 
dito fyra i Validitetskontrollen, uppmärksammade positiva variabler såsom öppna frågor/ej 
ledande frågor, kontrollfrågor, kompletterande frågor, berätta i sin egen takt samt möjlighet 
att utveckla vad tidigare sagts. Målsägandens ålder vid brottet eller vittnesmålet korrelerade 
inte signifikant med förekomst av förhörskvalitativa aspekt. I Validitetskontrollen hittades 
också ett fall i kategorin Motiv, kriteriet Ifrågasättande av motiv för att göra anmälan, där 
målsägande enligt kategori om intern konsistens, Strider utsagan mot andra utsagor?, lagt till 
ytterligare gärningar i samband med att hon fått information att sådana kan ge höga 
skadestånd. 

Avseende Validitetskontrollens funktion att pröva realitetsanalysen förekom inga 
övriga kriterier, medan uppmärksammande av utvecklingspsykologiska aspekter såsom Icke 
adekvat språkbruk / icke adekvata kunskaper i kategorin Förhållande hänförliga till 
psykologiska faktorer förekom med andra funktioner. 

Sammanfattningsvis syns i Validitetskontrollen fokus på aspekter av logisk karaktär 
såsom huruvida utsagan följer naturlagar, är konstant samt framkommit genom påverkan, 
medan andra psykologiska faktorer som inkoherens i tal och känslor inte hittades.  

Kriterier relaterade till utvecklingspsykologiska aspekter. Kommentar om 
utvecklingspsykologiska aspekt förekom i 18 % av domarna och redovisas närmare i bilaga 
12. Målsägandens ålder vid brottet eller vittnesmålet korrelerade inte signifikant med 
förekomst av utvecklingspsykologisk aspekt. I resultatet syns fyra kategorier; Barn och 
beviskrav, Åldersadekvat, Kognition samt Emotion. I förstnämndas tema NJA 2010 s 671 
konstateras att kriterier hämtade från prejudikatet är möjliga att applicera på barn genom att 
förhörspersonen får öppna frågor, medan det i det mest förekommande temat Krav-Ålder, 
framgår krav i att inte ställa ledande frågor till tonåring samt att beviskraven på utsagan är 
relaterad till ålder. I kategorin Åldersadekvat framställs dito samt “ålder” och “barn” som 
kontrollkriterier, dock utan närmare precision avseende vilka egenskaper i begreppen som 
anses relevanta: 

"Ytterligare en omständighet som påverkar värderingen av de videobandade förhören i det 
här fallet är målsägandens relativt unga ålder." (Hässleholm TR, B 305-17; målsägande 13 år). 
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I temat Allmänbildning och förmåga att beskriva framställs dito som två kriterier för 
att målsägande “[g]er ett påfallande omoget och oerfaret intryck” (Vänersborg TR, B 4753-
16; målsägande 14 år). I den vanligaste kategorin, Kognition, framgår temana Allmän kognitiv 
förmåga samt Verbal förmåga som utvecklingspsykologiska aspekter i utsageanalysen. 
Sistnämnda tema såväl som observandum vid bedömningen då målsägande inte kan “prata 
rent”, som för att bestämma huruvida tilltalad borde förstått att målsägande var under 15 år 
samt som förmildrande omständighet vid allmänt tom utsaga från målsägande med 
“kontaktstörning”. Utifrån domen i övrigt indikerar sistnämnda vara den utvecklingsrelaterad 
funktionsavvikelse autismspektrumstörning. I kategorin Trauma, tid och låg ålder påverkar 
minnesförmågan framkommer att variabler såsom “svår händelse”, låg ålder samt tid 
påverkar möjlighet att minnas. I Detaljkonstans sanningsindikator finner rätten det osannolikt 
att en sexårig målsägande skulle kunna hålla fast vid detaljer inför olika personer “om 
utsagan inte har sin grund i en verklig upplevelse”. I temat Obegriplighet hämmar 
berättandet menar rätten att en för ett sjuårigt barn “obegriplig händelse” – en våldtäkt – är 
svår att berätta om med ovilja till så som följd. I kategorin Emotion återfinns temat 
Påfrestning och Obekvämlighet hämmar berättandet där brister i tonårsflickors utsaga 
förklaras med att det är enligt adjektiven att berätta om intima händelser i en rättssal. 

Sammanfattningsvis syns i de utvecklingspsykologiska aspekterna fokus på kognitiva 
aspekter, medan övriga domäner såsom emotionell och social utveckling är ovanligare.  
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Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Analys av det målsägande barnets utsaga förekom i 64 % av de 100 analyserade 
domarna. Ett fåtal kriterier sannolikt baserade på subjektiva erfarenhetssatser förekom medan 
betydligt fler kunde hänföras till utsageanalysprejudikatet NJA 2010 s 671, vilket också 
ibland refererades till. Få vetenskapligt utvärderade kriterier förekom – i den här rapporten 
operationaliserade genom SVA:s CBCA och Validitetskontroll. Av förekommande CBCA-
kriterier utgjorde två generellt fokuserande kriterier 60 % – Logisk struktur och 
Detaljrikedom. Dessa förekommer också i NJA 2010 s 671. Förhörskvalitativ samt 
utvecklingspsykologisk kommentar förekom i en del fall och fokuserade då på ledande frågor 
respektive kognitiva domäner hos barnet. 

Resultatdiskussion 

Utsageanalysernas förekomst. I 36 % av fallen förekom ingen analys av 
målsägandes utsaga, sannolikt på grund av tämligen samstämmiga utsagor, tillräcklig teknisk 
bevisning samt att hovrätt hänvisade till tingsrättens analys medan det också förekom enstaka 
domar där utsagorna inte var samstämmiga. I 30 kap. 5 § 5 st. RB anges att det i domskälet 
skall framgå vad som är bevisat i målet och interna handböcker förespråkat att skälen till 
lagföringsbeslutet skall gå att utläsa (SFS 1942:740; Domstolsverket, 2018). Förutsatt att 
rätten följer Rättegångsbalken och interna riktlinjer, kan utfallet tolkas som att det 
målsägande barnets utsagor i flera av dessa fall inte ansetts utgöra det kraftfulla bevisfaktum 
det potentiellt utgör – en tillförlitlig utsaga kan ensamt utgöra ett stärkt rättsfaktum och 
sålunda leda till fällande dom (NJA, 1991, s. 83). Vidare finns i svensk rättshistoria en rad så 
kallade falska erkännanden. Dessa riskera möjligen öka då 29 kap. 5 § BrB (SFS 1962:700) 
infördes 2015, vilken ger gärningsmannen möjlighet till strafflindring vid uppgifter som är av 
väsentligt brottsutredande betydelse. Även möjlighet till på förhand utlovad strafflindring – så 
kallad åtalsuppgörelse – föreslås av experter utredas (SOU 2017:7). Med dessa incitament 
samt övriga kända anledningar till falska erkännande – skydd av egentlige gärningsmannen, 
behov av självbestraffning, oförmåga att hantera förundersökningspress, undgå häktning, få 
åka hem efter erkännande och förhöjd suggestibilitet (Gudjonsson, 2003) – finns det goda 
anledningar att ur såväl rättssäkerhetsaspekt som psykologiskt perspektiv analysera och i 
domskälet explicit värdera även tämligen samstämmiga utsagor. Såväl vuxna som barn 
tenderar vidare att vid lögn söka ligga så nära sanningen som möjligt och endast avvika i för 
lögnen nödvändiga detaljer (Vrij, 2005), varför det ter sig motiverat att analysera till synes 
samstämmiga uppgifter eventuellt stöda av hjälpfaktum. Angående att hovrätten som domskäl 
i flera fall hänvisar till tingsrättens dito kan ur interbedömarreliabilitetsperspektiv ifrågasättas 
huruvida det är möjligt att en grupp individer gör så lik tillförlitlighetsbedömning utifrån så 
lika erfarenhetssatser, som en annan grupp individer av något så potentiellt subjektivt som ett 
barns utsaga, att bedömningen kan “kopieras och klistras in”. Utifrån tidigare tanke att det i 
utsagans natur ligger potentiell kraft att ensam utgöra grund för lagföringsbeslut, finns 
rational att i domskälet explicit klargöra vilket bevisvärde utsagan tillmätts samt därom orsak. 

I de 64 % där analys av målsägandes utsaga förekom framgick aldrig vilken 
erfarenhetssats tillförlitlighetsbedömningen vilade på explicit, medan det ibland var möjligt 
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att utläsa implicit. Överlag var analysen av domarna kognitivt krävande då bevisens 
strukturering, inbördes logik och kausalitet överlag beskrevs i implicita termer eller inte alls. I 
synnerhet hjälpfaktumens förhållande till bevisfaktum – vilket oftast ponerades vara själva 
utsagan – samt avsaknanden av beviskedjans grundläggande premiss – erfarenhetssatser – 
bidrog till svårigheten att förstå hur rätten strukturellt resonerat. Vad rätten ansåg ligga till 
grund för lagföringsbeslutet var därtill många gånger endast greppbart i generella termer. Till 
exempel utgjorde utsagans utförlighet, följdriktighet och rimlighet samt målsägandes ålder 
och egenskap i att vara barn många gånger positiva hjälpfaktum i relation till utsagan. Vad 
som mer specifikt gör utsagan utförlig, följdriktig och rimlig samt vad i substantiven “ålder” 
och “barn” som utgör ponerat sanningsindikativ förblev oftast oklart. Här hade man i 
beviskedjan med fördel kunnat använda så kallade argument av andra, tredje, fjärde och så 
vidare ordningen, vars syfte är att stödja första ordningens argument; “Då målsägande är tre 
år (1:a) och då det är (3:dje) vetenskapligt bevisat att man i den åldern har (2:a) outvecklad 
förmåga att förstå andra personers tankar och känslor (s.k. mentalisering)….”. Den typen av 
resonemang skulle ligga närmare språkpolitiskt mål om att ”den offentliga svenskan ska vara 
vårdad, enkel och begriplig” (Prop. 2005/06:2 Bet. 2005/06:KrU4). Två andra centrala 
argumentationsanalytiska begrepp vars syfte är att avgöra beviskraft är hållbarhet respektive 
relevans. En sats är hållbar oberoende vilken argumentation den förekommer i (t.ex. 
målsäganden är barn), medan en sats kan vara relevant i en argumentation men inte i en annan 
(t.ex. barn är opålitliga) (Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009). Avseende utsagans 
utförlighet, följdriktighet och rimlighet skulle dessa kunna vara relevanta sanningsindikativ 
förutsatt att de berör centrala delar av gärningen, medan hållbarheten är oklar då dessa 
generella adjektiv inte stöds av mer specifik information – ovan beskrivna underordnade 
argument – såsom temporala och spatiala aspekter. Avseende att målsägande är ett barn samt 
innehavare av en ålder kan anses hållbart, medan dessa substantivs relevans såsom 
hjälpfaktum förblir oklara så länge dess egenskaper inte specificeras närmare genom till 
exempel hänvisning till bristande minnes- eller mentaliseringsförmåga. Frågan om läsbarhet 
och begriplig juridisk argumentation har också behandlats i SOU 2008:106, i vilken det av 
titeln “Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag”, framgår att saken inte är en 
strikt juridisk fråga, utan också berör grundlagsskyddade rättigheter såsom offentlighet, 
demokrati och lika behandling. Häri föreligger ett allmänpsykologiskt och tillika 
rättssäkerhetsvådligt observandum i att “det dunkelt skrivna domskälet riskerar vara det 
dunkelt tänkta domskälet”.  

Slutligen finns rational att även vid tillsynes klarlagda utsagor göra en dito analys 
samt i utsageanalysen söka stödja generella satser med specifik och precis information. 

Kriterier från subjektiva erfarenhetssatser. Under den rubriken har åtta kriterier 
vilka inte kunnat hänföras till NJA 2010 s 671 eller SVA:s element redovisats. De har heller 
inte förekommit under den tämligen omfattande inläsningen avseende utsageanalysprejudikat 
samt utsagepsykologi, medan det inte kan uteslutas att de inte förekommer. Angående 
kriteriet Konkreta uppgifter finns vetenskapligt stöd om det tolkas såsom att uppgifterna är 
detaljrika samt ges kontext, men i linje med ovan argumentation om att att domskälen allt 
som oftast är generellt skrivna, är det oklart vad rätten härom avser. Så gäller även 
tautologiska kriterier såsom “framstår som självupplevd och sann” där argument och tes 
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sålunda är synonyma. En alternativ rubrik hade varit Kriterier från allmänuppfattningar då de 
alla prima facie ter sig vara rimliga sanningsindikativ, medan de ter sig sakna vetenskaplig 
grund. Så gäller särskilt kriteriet Starka reaktioner, där det är belagt att personer med kraftiga 
emotionella reaktioner bedöms som mer tillförlitliga medan det även är belagt att så inte är 
fallet på grund av stora individuella skillnader i traumareaktioner (Bollingmo et al., 2009). 

Slutligen riskerar det krav på beaktande av “allas likhet inför lagen samt iakttaga[nde 
av] saklighet”  – den så kallade likhetsprincipen – som domstolen enligt 1 kap. 9 § RF (SFS 
1974:152) lyder under, uppluckras om subjektiva erfarenhetssatser utan grund i forskning 
eller rättspraxis får utgöra centrala hjälpfaktum i beviskedjan.  

Kriterier från prejudikat. Utsageanalysprejudikatet NJA 2010 s 671 skall med dess 
normgivande funktion fungera som garant till att alla, i linje med likhetsprincipen, behandlas 
lika. I 16 % av samtliga fall refererades explicit till prejudikatet och i 31 % förekom tre eller 
fler än tre adjektiv identiska med kriterierna i NJA 2010 s 671. Om hänsyn tas till att 34 % 
inte innehöll någon utsageanalys överhuvud blir siffran än högre, vilket tillsammans med 
resultat i Schelin (2007) där dock inte förekomsten av samtliga kriterier undersöktes, tyder på 
att NJA 2010 s 671 efterföljs i hög grad enligt den normgivande funktion prejudikat skall ha.  

Utsageanalysprejudikatets förmåga att diskriminera sanning från lögn är inte 
utvärderad sedd som en modell av additiva kriterier, medan en del kriterier är individuellt 
utvärderade. Det finns stöd för att fokusera på berättelsen och inte på allmänt intryck av 
målsägande, medan enskilda kriterier såsom Rik på detaljer, Logisk och Lång är belagda 
sanningsindikativ, även om sistnämnda är praktiskt svåranvänt. Om fri från Motsägelser, 
Svårförklariga moment och Dåligt sammanhang tolkas som något mer specifika antonymer 
till Logisk finns sannolikt visst stöd även för dessa kriterier. Vidare finns stöd för att Levande, 
Konstansbrister och Tvekan inte kan avgöra tillförlitlighet, medan Påvisat sanningsenligt 
samt fri från Felaktigheter och Överdrifter ter sig vara outforskade kriterier. En anledning 
kan vara att de innehåller ett för brett spektrum av alternativ för att kunna vara behjälpliga vid 
tillförlitlighetsbedömningar. En utsaga kan till exempel vara påvisat sanningsenlig i centrala 
delar såsom temporala och spatiala aspekter – vittnen har sett gärningsmannen med barnet 
och barnet kan beskriva gärningsmannens lägenhet – medan övergreppet som skall ha skett är 
fantasi eller lögn då bakomliggande kognitiva mekanismer liknar varandra. På samma sätt 
kan Överdrifter vara ett naturligt förekommande inslag i ett barns berättelse – vare sig det 
gäller hur “ofantligt dum i huvudet” nya matteläraren är eller hur länge de sexuella 
övergreppen pågått – utan att så påverkar att händelsen de facto förekommit, om än i annan 
omfattning. Detsamma gäller kriterier som Konstansbrister och Tvekan vilka är naturliga för 
såväl barn som vuxna i en förhörssituation och följdaktligen även kan utgöra 
sanningsindikativ. Det ter sig sålunda som att dessa kriterier skulle behöva ett stort mått av 
precisering – sannolikt genom ytterligare och avseende logisk strukturering mer precist 
formulerade prejudikat – om de ur interbedömarreliabilitetsperspektiv skall vara praktiskt 
användbara. Även om så sker kvarstår dock frågan om dess förmåga till diskriminerande 
validitet, särskilt ur utvecklingspsykologiskt perspektiv. I en dom från Högsta domstolen – 
således ett normgivande prejudikat – meddelad i april 2017 drar rätten utifrån utvärdering i 
SOU 2017:7 slutsatsen att “bl.a. det att en utsaga är klar, lång och detaljrik oftast kan vara 
tecken på att den är sann, medan det saknas stöd för att anse att konstansbrist (i bemärkelsen 
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att lägga till eller ta bort information) är ett kriterium på bristande tillförlitlighet” (NJA 2017 s 
316). HD kommenterar inte övriga kriterier och eftersom prejudikatet meddelades under 
samma år som de undersökta domarna – ingen av dessa har refererat till prejudikatet – återstår 
att se eventuell kriterieförändring. En risk är dock att analysfokus “bl.a” blir klar, lång och 
detaljrik, medan övrigt sannolikt förekommande kriterier och tillika hjälpfaktum försvinner i 
en dunkel “bland annat-dimma”.  

Betraktade såsom normgivande kriterier är sålunda användandet av NJA 2010 s 671 
problematisk. Används kriterier såsom den normgivande modell för utsageanalys den i kraft 
av att vara prejudikat är tänkt att fungera som riskerar domstolen lägga ansenlig kraft bakom 
beviskriterier som inte är utvärderade – eller i värsta fall utvärderade men i motsatt riktning 
såsom Konstansbrist. Används endast utvärderade kriterier såsom Logisk och Rik på detaljer 
skulle rätten sannolikt gå miste om en stor mängd hjälpfaktum vilka på forskningsbasis kan 
stärka eller försvaga utsagan och sålunda innehar en potentiell kraft i beviskedja och 
lagföringsbeslut. En okulär analys ger vidare att fördelningen av använda kriterier utifrån 
positiva respektive negativa hjälpfaktum motsvarar fördelningen av lagföringsbeslut – 76 % 
fällande och 24 % friande. Detta stämmer även med dito analys att när utsagan generellt 
bedöms som tillförlitlig så beskrivs den endast med positivt förekommande realitetskriterier 
samt vice versa. Det är dock rimligt att anta att en nog så tillförlitlig utsaga även innehåller 
någon brist i kontrollkriterierna samt vice versa. Avsaknande av så indikerar en tendens till 
splitting i rättens bevisstrukturering och indikerar ett behov av en utsageanalytisk modell – 
inte endast individuella kriterier – där samtliga kriterier uppmärksammas och sammanvägs, 
inte endast de prima facie förekommande. 

Slutligen, uttryckt i psykometriska termer, är den diskriminerande validitet i NJA 
2010 s 671 allt för outforskad, medan prejudikatet kommunicerar en vilja och påbud till 
interbedömarreliabilitet – låt vara att även den är tämligen outforskad särskilt avseende 
användandet av kriterierna som en additiv modell. Uttryckt i juridiska termer utifrån 
likhetsprincipen finns i prejudikatet sålunda normgivande påbud att behandla alla lika utifrån 
samma kriterier, vilket ur frekvensperspektiv i stor grad också sker, medan sakligheten må 
brista i det att kriterierna var för sig och tillsammans är alltför outforskade eller vederlagda. 
Likhetsprincipen är sålunda delvis uppfylld i det att alla målsägande barns utsagor behandlas 
lika (o)sakligt. 

Kriterier från utsagepsykologi. Inom det utsagepsykologiska forskningsfältet finns 
dock ingen modell som är redo att användas såsom standardiserat instrument (Vrij & Fisher, 
2016). Fördelningen av CBCA-kriterier var kraftigt leptokurtosiskt och i 58 % av fallen 
förekom inget kriterium. Skull de 36 % vilka inte innehöll någon utsageanalys exkuderats 
skulle förnämnda siffra bli 22 %, medan det fortfarande är vanligast att inget CBCA-
kriterium förekom. Som i fallet med prejudicerande kriterier låg avseende förekommande 
CBCA-kriterier sålunda fokus på kategorin Generella drag i utsagan medan ett mindre antal 
analyser uppmärksammar kategorierna Innehållsspecifik samt Säregenheter i innehållet. 
Rätten har valida och reliabla skäl att uppmärksamma dessa kriterier och förekomsten är god i 
alla åldersgruppen (jämför värden i Bilaga 4). I linje med ovan argumentation i samband med 
NJA 2010 s 671 om att en utsageanalytisk modell är att föredra, framför av domstolen 
subjektivt och efter utsagan utvalda kriterier, har rätten också god anledning att fokusera på 
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en rad andra kriterier. Häribland kan nämnas Kontextuella detaljer (δ = .78; r = .71; 97 % 
spontan förekomst i alla åldrar), Återberättande av tal (δ = .59; r = .86; 46 %), Ostrukturerad 
produktion (δ = .53; r = .46; 13 %) och Beskrivning av interaktioner (δ = .50; r = .65; 30 %).  
Tillsammans utgör dessa kriterier 14 % av den totala förekomsten medan siffran gärna kunde 
vara högre. En grundläggande förutsättning att till så är förstås att utsagan innehåller dessa 
kriterier, vilket är okänt. Utifrån Buck et al. (2002) (redovisad i Bilaga 3) är dock 
sannolikheten stor att fler kriterier än de vanligt förekommande Detaljrikedom (δ = .87; r = 
.73; 79 %) och Logisk struktur (δ = .87; r = .73; 77 %) finns i utsagan. Notera att siffrorna i 
procent avser spontant berättande – ställs en fråga avseende exempelvis tid och rum blir 
förekomsten, särskilt i de yngre åldersgrupperna, betydligt högre (se Buck et al., 2002). Därav 
ställer också SVA-intervjuaren kompletterande frågor till barnet. Grundtanken i CBCA är 
dock att det är den additiva förekomsten av samtliga kriterier (δ = .79; r = .90; 31 %) som 
avgör tillförlitligheten, medan användet av färre kriterier har visat sig ha lägre effektstorlek 
(Obderlader et al., 2016). Det syns också i att det endast är Detaljrikedom som ensam har 
högre diskriminerande validitet än samtliga kriterier. Att använda ett enda kriterium skulle 
dock knappast kunna betraktas som rättssäkert i det att flertalet övrigt sannolikt 
förekommande hjälpfaktum skulle ignoreras. Sammantaget ger forskningen vid handen att 
rätten har större chans att pricka den så kallade grundsanningen om de använder maskingevär 
snarare än repetergevär laddat med få kulor – vanligtvis detaljrikedom och logik. Risken för 
bom ter sig ur rättssäkerhetsperspektiv förödande och är heller inte utvärderad. 

Avseende SVA:s nästa element Validiteskontrollen, vars syfte är att belysa externa 
faktorer som kan tänkas påverka CBCA-resultatet, hittades i 10 domar fyra kriterier. Flest 
kriterier hittades i kategorierna Utsagans överensstämmelse med övriga omständigheter, vars 
data i kriterierna Strider utsagan mot andra utsagor samt Strider utsagan mot naturlagar? är 
identiska med med realitetskriterierna Svårförklariga moment samt Konstansbrister i NJA 
2010 s 671. Vidare förekommer inget av Validitetskategorierna Förhållande hänförliga till 
psykologiska faktorer samt endast ett i Motiv, vilket indikerar att rätten i bedömningen 
riskerar vara okänslig för kända orsaker till falska anklagelse om sexuellt övergrepp mot barn 
såsom konflikter mellan vårdnadshavare samt vårdnadstvister. (Se exempelvis Svea HvR, B 
5433-14 där modern på falska grunder enligt rätten anmälde pappan för upprepad våldtäkt på 
de gemensamma barnen). Detta i allegori med tanken att hellre låta en lista med kategorier 
avgöra vad i analysen som skall uppmärksammas, än låta utsagan avgöra vilka aspekter ögat 
vandrar till. 

Avseende förhörskvalitativ aspekt uppmärksammades så i 17 % av fallen medan 
kategorin Förhörspåverkan motsvarar den negativa andelen av dessa och utgör 4 % av 
samtliga fall. Med tanke på vilken avgörande roll förhörskvalitén har för dess funktion som 
hjälpfaktum (se Vrij, 2005) hade det förstås varit önskvärt att så uppmärksammades i 
samtliga fall. Detta även ur offentligthetsperspektiv då förundersökningsförhör med barn som 
misstänkts vara utsatt för sexuellt övergrepp som regel sekretessbeläggs och dito förhör under 
huvudförhandlingen hålls bakom lyckta dörrar. Om domstolarna har gjort korrekt bedömning 
av förhörskvalitén har det dock skett en avsevärd förbättring sedan år 2000 då en studie (N 
=72; 64 flickor:8 pojkar; M ålder = 8.85:SD = 2.77) fann att endast 6 % av frågorna till offret 
under förhörsintervju i samband med misstänkt sexuellt övergrepp på barn var öppna frågor, 
vilket resulterade i att 8 % av den samtliga informationen kom från sådana frågor. Resterande 
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frågor var direkta (41 %), innehöll alternativ (39 %) eller suggestiva (14 %) (Cederborg, 
Orbach, Sternberg & Lamb, 2000). En annan studie (N =195; 147 flickor:48 pojkar; M ålder = 
9.5:SD = 3.00) fann liknande resultat i Norge (Thoresen, Lonnum, Melinder & Magnussen, 
2009). Att en så radikal vändning skett på 17 år att endast 4% av alla barnförhör vid sexuellt 
övergrepp innehåller så kallade “kontaminerande frågor” ter sig dock osannolikt, varför rätten 
sannolikt har anledning av uppmärksamma den aspekter i högre grad än vad som sker.  

Slutligen finns det ingen utsagepsykologisk metod som är redo att användas 
kategoriskt i det svenska rättssystemet. SVA har dock i relation till nuvarande utsageanalytisk 
praxis såsom den är formulerad i NJA 2010 s 671, fördelen att realitetskriterna enskilt och 
tillsammans är tämligen väl utvärderade avseende förekomst, diskriminerade validitet och 
interbedömarreliabilitet. Tanken med CBCA är att utsagan skall analyseras genom alla 
kriterier vars additativa resultat därefter kontrolleras avseende felkällor i form av en 
checklista. Rättens låga användande av CBCA-kriterier och Validiteskontroll indikerar i ljuset 
av att fler sådana aspekter sannolikt föreligger i utsagan än vad som uppmärksammas i dess 
analys, att domstolen skulle vara hjälpt av prejudikat innehållandes fler utvärderade kriterier 
utifrån vilka utsagan är avsedda att analyseras närmare vare sig de prima facie ter sig befogat 
eller inte. Det sannolikt låga uppmärksammandet av “kontaminerande frågor” är ett dito 
exempel på att rätten i förhållandevis låg grad uppmärksammar aspekter som inte uppenbart 
förekommer, varför en checklista som manar till ytterligare analys kan öka såväl sådan 
kvalité som rättssäkerhet för båda parter. 

Kriterier relaterade till utvecklingspsykologiska aspekter. På samma sätt som det 
hade varit önskvärt att utsageanalyserna innehöll betydligt fler förhörskvalitativa aspekter 
eftersom sådana kan antas ha en relevant inverkan i bevisvärderingen, så hade fler 
utvecklingspsykologiska aspekter än 18 % varit önskvärt. Rationalen är att utsageanalytsik 
rättspraxis såsom den är formulerad i NJA 2010 s 671, inte tar hänsyn till att barns förmåga 
avseende de aktuella kriterierna är under utveckling. Prejudikatet NJA 2017 s 316 meddelad i 
april 2017 med hänvisning till SOU 2017:7, konstaterar att “kriterierna kan vara svåra att 
använda vid bedömning av utsagor från personer som av olika skäl har bristande förmåga att 
uttrycka sig muntligen”. Inga alternativ eller övrig problematisering ges dock, varför 
underordnande rättsinstanser lämnas med ett tämligen abstrakt “svåra att använda”. 
Utvecklingspsykologiska erfarenhetssatser ger dock vid handen att tillförlitlighetsbedömning 
av ett barns utsaga ligger tämligen många procent i från den statiska slumpen, medan det 
mycket riktigt är “svårt”.  Med tanke på att prejudikatet meddelandes under samma 
meddelandeår som de undersökta domarna, har inte något tecken på normgivande inverkan i 
form av referens till så eller SOU 2017:7 hittats. Effekten kan bli att rätten meddelar att det är 
svårt att bedöma ett barns utsaga avseende klarhet, detaljrikedom och längd, implicerande att 
en sådan analys närmast är en gissningslek med möjlig följd att fler subjektiva och icke-
undersökta eller så vederlagda erfarenhetssatser fyller upp beviskedjans tomrum. Oavsett 
lagföringsbeslutets utfall utgör dock ur rättssäkerhetsperspektiv ordspråket “En kedja är 
aldrig starkare än dess svagaste länk” observandum. En förhoppning är dock att domstolarna 
tolkar “svårt” som att “Sådan utsageanalys är svår, ergo bör vi ägna analysen extra mycket 
tankekraft och praktisera ett stort mått av kritiskt tänkande. Om våra erfarenhetssatser visar 
sig ha för beviskedjan relevanta brister bör vi söka fylla dem.” Angående sistnämnda mening 
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är dock såsom nämnts praxis att i “fråga om bedömningen av trovärdigheten hos någon som 
hörs eller har hörts inför rätten [så] finns det så gott som aldrig skäl att förordna en 
sakkunnig” (NJA 2010 s 671), varför risk uppstår för att outvärderade eller vederlagda 
subjektiva erfarenhetssatser ånyo tar plats i beviskedjan. 

 Verbalitet är den enda specifika utvecklingspsykologiska domänen som 
uppmärksammats explicit. I övriga fall förekommer generella termer såsom kognition, ålder 
och barn. Som uppmärksammats i början av resultatdiskussion blir rättens utsageanalys i 
dessa fall följaktligen generell och stundtals dunkel. Huruvida domstolens analys de facto var 
så är förstås okänt, medan domskälets uppgift – att klarlägga vad som är bevisat – som 
premiss indikerar att analysen också hölls på en dito generell och delvis dunkel nivå. Vidare 
indikerar resultatet att de utvecklingspsykologiska erfarenhetssatserna hos domstolarna är 
generella och dåligt korrelerade med dito fundamentala utvecklingspsykologiska, såsom 
möjlig strukturering av fältets aspekter. Hade rätten till exempel varit tillräckligt medveten 
om att socialisation, emotion och kognition är centrala begrepp samt att minne skulle kunna 
vara en underkategori till sistnämnda och eventuellt även känt till andra uppdelningar såsom 
långtidsminne och procedurminne, är det rimligt att anta att domstolarna refererat enligt en 
sådan kategorisering snarare än högst abstrakta begrepp såsom “barn” och “ålder”. Domstolar 
tycks betrakta “barnet” som en väl allmän och suddig varelse, medan de forskningsbaserade 
erfarenhetssatserna har betydligt skarpare bild av vad barnet i olika åldersspann normalt har 
förmåga till avseende socialisation, emotion och kognition samt dess för utsageanalysen 
många relevanta underkategorier. 

I två fall konstaterar rätten att bristerna i tonårsflickornas berättelse till viss del består 
i att de inte är bekväma att berätta om intima händelser i en rättssal. Den i inledningen 
beskrivna modellen där individuella skillnader, det sexuella övergreppets natur samt 
förhörskontexten interagerar med varandra och minnet samt suggestibilitet (Otgaar & Howe, 
2018) indikerar komplexiteten i den situationen som beskrivs i dessa två domarna. Som 
redovisats ovan angående “kontaminerade frågor” finns anledning att tro att semi-
strukturerade intervjuer där barnet ges möjlighet att berätta spontant förekommer i för liten 
utsträckning. En studie av norsk förhörskvalité fann till exempel att ingen signifikant 
korrelation förelåg mellan ålder och intervjustil, vilket indikera att intervjun inte anpassas till 
barnets ålder (Thoresen et al., 2009). Huruvida dessa förhållanden gällde under år 2017 i 
svenska förhörsrum och rättssalar är okänt, medan liknande rättsrelavanta förutsättningar år 
2017 i Sverige som i Norge år 2008 rimligen förelåg, varför även en del av studiens resultat 
gällt även för de i den här rapporten undersökta domarna. Avseende förhörsklimat kräver 
såväl de kriterier i NJA 2010 s 671 som NJA 2017 s 316 “bl.a.” framhåller samt CBCA-
kriterierna en miljö med bästa möjliga förutsättningar avseende vid framplockning negativa 
faktorer såsom stress, skam och därvid social önskvärdhet. Häri kan ifrågasättas huruvida 
muntlighetsprincipen, omedelbarhetsprincipen samt principen om bevisomedelbarhet riskerar 
inverka på målsägandes utsaga i sådan grad att beviskravets höjd inte uppfylls. Detta såväl 
inom rådande rättspraxis där fokus på detaljrikedom och logik fungerar som hjälpbevis för att 
nå “utom rimligt tvivel”, som CBCA-kriterier vilka kräver samma gynsamma förhörsmiljö. 
Därav kan det, såsom också diskuteras i SOU 2017:7, finnas anledning att betänka 
möjligheten att låta såväl äldre målsägande men även gärningsmän lämna sin utsaga till rätten 
under förundersökningsförhöret, vilket ofta erbjuder ett mindre strikt klimat med färre 
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närvarande personer än huvudförhandlingen. Genom att även låta tilltalad lämna utsaga så 
försvagas även dennes bevisvärde som ett resultat av den bias som videoförhör i relation till 
förhör med närvarade personer ger. 

Slutligen, så som i övriga fyra tema ovan, ligger den eventuella osakligen inte främst i 
vad rätten skriver och sannolikt analyserar, utan vad den inte skriver och sannolikt underlåter 
att analysera. Här skulle Högsta domstolen med prejudicerande kraft kunna författa mer 
detaljerade analyser av det målsägande barnets utsaga. 

Metoddiskussion 

Datainsamling. Sett utifrån datainsamlingsperspektiv torde resultatet ha god 
generaliserbarhet då 19% av samtliga lagföringsbeslut avseende sexuelbrott mot barn – med 
undantag för sexuellt ofredande – från meddelandeåret 2017 analyserades. Ingen statisk 
angående lagföringbeslut vid sexuellt ofredande mot barn har kunnat hittats. Rubriceringen 
förekom som alternativ sådan i åtalet endast i tre procent av de exkluderade fallen, vilket 
indikerar att andelen inte är större än de mest förekommande rubriceringarna och sålunda inte 
skulle ha inverkat i liknande grad. Sett till straffskalan tillhör sexuellt ofredande mot barn inte 
de allvarligste sexuallbrotten mot barn, varför det är möjligt att tänka sig att insatser från 
rättsväsendets är av något lägre kvalitet, vilket eventuellt hade synts i resultatet. Hypotesen är 
följande: Är polisen mindre noggrann i förhör vid mindre allvarliga brott blir utsagan mindre 
specifik och spontan, utsagan får lägre bevisvärde, gärningsbeskrivningen inklusive 
bevistema blir mindre precist och rättens analys mer generell och svävande. 

Den vanligaste orsaken till exkludering var fler än tre sexualbrottliga åtalspunkter 
samt fler än en målsägande. Avseende förstnämnda är det möjligt att fler åtalspunkter 
indikerar fler och allvarligare brott, vilket skulle – i motsatt riktning till nyss nämnda hypotes 
– innebära en större ansträngning och kausalt, eventuellt högre utsageanalytisk kvalitet. 
Rimligare är möjligen att flera åtalspunkter innebär det motsatta – att utsagan är ospecifik 
varför åklagaren låter bevistemat omfatta så många rubriceringar som möjligt. Detta eftersom 
rätten måste döma utifrån gärningsbeskrivningen och inom ramen för bevistemat. Finner 
rätten att våldtäkt inte föreligger, medan sexuellt ofredande gör så men åklagaren inte använt 
den rubriceringen, får sålunda rätten inte lagföra sistnämnda rubricering. En okulär 
genomgång av 50 % av de på grund av fler än tre åtalspunkter exkluderade domarna, ger att 
denna grupp bör tolkas så. I framtida studier av lagföringsbeslut är dock så få 
exklusionskriterier som tiden ger utrymme till önskvärt. 

Instrument. Syftet med det huvudsakliga instrumentet i den här studien, SVA:s 
CBCA samt dess kontrollinstrument Validitetskontrollen, är att analysera tillförlitligheten i en 
utsaga. I den här studien har det dock använts för att beskriva och analysera tillförlitligheten 
hos de som analyserar utsagor och då operationaliserat i den skriftliga analysen av utsagan. 
Som diskuterats ovan är det möjligt att den skriftliga dokumentationen av analysen såsom den 
framstår i domskälet ligger signifikant långt ifrån de tankar och diskussioner som föregår 
lagföringsbeslutet. Det kan dock argumenteras för att såväl påbud i Rättegångsbalken om 
domskälet, som Domstolsverkets interna riktlinjer torde borga för att en sådan diskrepans inte 
är signifikant nog för att påverka resultatet.  Denna studie kan sålunda endast uttala sig om de 
analyskriterier som i domen anges ligga bakom lagföringsbeslutet, medan nyss nämnda lag 
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och riktlinje indikerar att dessa och följaktligen rapportens resultat återspeglar de facto. Det 
att CBCA är avsedd att analysera utsagor och inte domskäl som analyserar utsagor, torde 
dock inte ha instrumentrelaterad inverkan. Saken diskuteras dock utifrån analysperspektiv 
under nästa rubrik. 

När en utsaga insamlas enligt SVA är förhöret att betrakta som den grund som avgör 
stabiliteten i de övriga elementens resultat. En intervju med så kallade “kontaminerande” 
frågor där offret inte ges möjlighet att berätta spontant, riskerar att innehålla få kriterier som 
såväl NJA 2010 s 671 som CBCA och Validiteskontrollen intresserar sig för. Sålunda kan 
rätten knappast lastas för att de inte betraktar dessa kriterier. Rättens förhörskvalitativa 
påpekande indikerar dock att det mesta gick rätt till under förhören de senaste åren – såväl i 
förhörsrummet som i rättegångssalen – medan studier från Sverige och Norge indikerar att 
motsatt förhållande förelåg mellan år 2000 och 2008 (Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb, 
2000; Thoresen, Lonnum, Melinder & Magnussen, 2009). De diametralt motsatta bilderna av 
förhörskvalitet – vilken är en premiss för såväl gärningsbeskrivning som utsageanalys – 
tydliggör behovet av större forskningsinsatser där man med stöd av Etiknämnden och berörda 
myndigheter kan få tillgång till sekretessbelagda förundersökningar samt förhör bakom lyckta 
dörrar.  

CBCA har tämligen god psykometri i relation till dess svåra uppgift att diskriminera 
mellan de mycket lika mekanismer som ligger bakom sanningen respektive fantasi och lögn. 
Så gäller dock inte Validitetskontrollen, vilken sannolikt på grund av 
forskningsdesignmässiga utmaningar lär förbli ungefär så. Inte desto mindre torde 
psykometriska egenskaper ha liten instrumentrelaterad inverkan när kriteriernas förekomst 
undersöks. 

Analys. Avseende interbedömarreliabilitet har samtliga domar avseende samtliga 
kriterier i NJA 2010 s 671, CBCA och Validiteskontrollen granskats av båda 
rapportförfattarna. Eftersom prejudikatet saknade närmare definition av kriterierna förekom 
initialt större diskrepans här än i SVA:s element. Såsom beskrivits i resultatet använder 
domstolarna i flertalet fall närmast identiska adjektiv som kriterierna i prejudikatet, vilket i de 
fallen underlättade bedömningen. Såsom påpekats har domskälen många gånger varit 
generella och stundtals dunkla varpå hela domen ibland behövt betraktas för att nå 
samstämmighet. Det är möjligt att såväl två andra författare som en identisk författare 
tillsammans med en ny författare skulle kommit fram till visst annat resultat såväl under 
första analysen som i diskrepansdiskussionen mot samstämmighet. Vi har därav sökt följa de 
riktlinjer avseende kvalitativ och kvantitativ forskning som Elliott, Fischer & Rennie (2000) 
föreslår. Här särskilt punkterna att ge praktiska exempel för vad som argumenteras för samt 
ge rikligt med såväl dåliga som goda praktiska exempel från rådatan. Tanken är att läsaren på 
så sätt själv ska kunna ta ställning till validitet och interbedömarreliabilitet. Förslaget att låta 
personer med annan bakgrund och gärna sakkunnig – som i det här fallet till exempel jurist 
och utsageanalys-kunnig forskare eller dito psykolog – har dock inte låtits sig göras. Medan 
domsluten skall kunna läsas av icke-jurister hade dock kvalitetskontroll av en jurist varit att 
föredra, särskilt i de domslut som upplevts som dunkla. I detta arbete valde rapportförfattarna 
att inte kodifiera domarna. Detta för transparensens skull, samt för att dessa är offentligt 
material. Vid något tillfälle har efternamnet på den i domskälet tilltalade tagits bort då detta 
ansetts identifierbart. 
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Databeskrivning. Som argumenterats för ovan indikerar det i kvantitativa termer 
tämligen omfattande analyserna på att resultatet i det avseende har god generaliserbarhet. 
Ingen statisk har dock kunnat hittats avseende fördelningen på domkrets och rättsinstans, men 
en okulär besiktning ger att resultatet är rimligt ur båda hänseende. Vid sådan analys av 
domkrets tas då hänsyn till befolkningsmängd i respektive krets. Avseende brottsrubricering 
har ingen tillräckligt detaljerad statistik kunnat hittats vare sig fördelning per brottsrubricering 
eller lagföringsbeslutets fördelning. En okulär besiktning indikerar dock ingen 
snedfördelning. Statistik har heller inte kunnat hittats avseende egenskaper hos tilltalad och 
målsägande, medan okulär besiktning stämmer överens med författarnas erfarenhetssatser. 
Dock med det undantaget att en mindre tät normalfördelning och sålunda högre 
standardavvikelse avseende målsägandes ålder förväntades, möjligen med en viss positiv 
skevhet medan det motsatta i båda fallen gällde - kurvan var negativt skev och tämligen tät. 
Uttryckt annorlunda förekom sålunda fler tonåringar än små barn, medan det motsatta var 
förväntat. Tillgänglighetsheurestik, snarare än bristande överensstämmelse med verkligheten, 
är dock eventuellt en rimligare förklaring.  

Sammanfattande resultatdiskussion 
Av förekommande analyskriterier i de 100 genomgångna domarna har flertalet varit 

icke-utvärderade eller vederlagda medan användandet av samtliga kriterier inte är utvärderat. 
Att såsom domstolarna i hög grad analysera berättelsen innehåll – inte det allmänna intryck 
målsägande gör – och då gärna utifrån detalj- och logikaspekt finns dock belägg för. 
Domskälens utsageanalyser har varit generella och stundtals dunkla varför det finns risk för 
att den analys som föregick texten även var så. Vad som händer utanför samhällets och mer 
specifikt offentlighetsprincipens direkta insyn – från barnförhöret till den inom rätten verbala 
utsageanalys som föregår domskälet – behöver dock vidare forskning belysa i avsevärt högre 
grad än vad som gjorts. I detta framstår även behov av en långsiktig forskningsagenda i 
samverkan mellan berörda myndigheter. Fokus har legat på generella aspekter i berättelsen 
medan betydligt fler specifika aspekter vilka skulle kunna äga relevans i beviskedjan 
sannolikt ignorerats.  Detta gäller även i stor grad för barnutsagan kontextuellt viktiga 
kontrollkriterier såsom förhörskvalité, förhörsklimat och utvecklingspsykologiska aspekter 
samt eventuellt även rättens erfarenhetssatser om barn – en grupp vilken framstår som 
sammansatt av generella och på gränsen till abstrakta varelser. Utvecklingspsykologiska 
erfarenhetssatser ger dock en avsevärt mer specifik och skarp syn på barn i olika åldrar och 
med olika individuella egenskaper. Sammantaget finns en diskrepans mellan rättsväsendets 
och beteendevetenskapens erfarenhetssatser avseende möjligheten att skilja sanning från lögn 
hos barn samt den allmänna synen på barns kapacitet. Mönstret i båda fallen är att att 
rättsväsendet behandlar barns utsagor respektive barns förmågor mindre specifikt, utifrån 
färre aspekter samt med mindre saklig grund. Häri ligger en kausal risk i att hjälpfaktum 
ignoreras, varpå fel lagföringsbeslut tas, varpå åklagare utifrån beviskravets höjd väcker färre 
åtal, varpå polisen inte utreder i tillräcklig grad, varpå brottsoffer anmäler mindre frekvent. 
Såväl förtroendet för rättsväsendet som den allmänna rättvisan i samhället skulle således ha 
möjlighet att öka om effektivare utsageanalytiska prejudikat bestående av en mer omfattande 
och forskningsbaserad kriterielista, i vilken samtliga kriterier tillmäts analys vare sig de 
verkar förekomma eller inte. En lista såsom elementen i SVA eller RM riskerar dock att ses 
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som ett instrument vars resultat kan tolkas kategoriskt, varför det endast bör användas av 
sakkunnig. Därav ges slutligen ett utkast till förstnämnda föreslagna prejudikat med NJA 
2010 s 671 som bas ges nedan: 

 Vid bedömningen av utsagor från barn bör vikt läggas på innehållet i berättelsen, 
medan vikt vid det allmänna intryck som målsägande ger bör undvikas. Avseende generellt 
innehåll i berättelsen bör detaljrikedom, logisk struktur samt att utsagan inte lämnats helt 
kronologiskt alltid analyseras. Det finns också anledning att alltid analysera förekomst av 
mer specifika aspekter såsom kontextuella detaljer (t.ex. tid, rum, årstid, väderlek), 
återberättande av tal samt beskrivning av interaktioner. Det är av vikt att barnet givits en 
trygg förhörsmiljö samt möjlighet att berätta spontant och utan ledande frågor, varför en 
analys av förhörssituationen alltid bör göras. För tillförlitlighetsanalysen relevanta aspekter 
hos individen såsom kognitiv förmåga (t.ex. minne, mentalisering), social förmåga och 
emotionell förmåga bör också alltid var och en och tillsammans beaktas. Vid osäkerhet och 
kunskapsluckor avseende tillförlitlighetbedömning finns det ofta anledning att ta hjälp av 
sakkunnig.  
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Bilaga 2. Lagrum och brottsrubricering vid sexualbrott mot barn 

Sexualbrott mot barn regleras i Brottsbalkens (BrB) 6:e kapitel, “Om sexualbrott”. I 4 
§ 6 kap. BrB (SFS 1962:700) regleras avseende samlag med barn under femton år eller 
sexuell handling med barn under femton år som med hänsyn till kränkningens allvar är 
därmed jämförlig. Rubriceringen är Våldtäkt mot barn eller Grov våldtäkt mot barn. Är 
brottet mindre allvarlig enligt 5 § 6 kap. BrB (SFS 1962:700) är rubriceringen Sexuellt 
utnyttjande av barn. Vid annan sexuell handling med barn som inte fyllt femton år, än så som 
avses i 4 och 5 §§ är rubriceringen Sexuellt övergrepp mot barn eller Grovt sexuellt 
övergrepp mot barn enligt 6 § 6 kap. BrB (SFS 1962:700). I 8 § 6 kap. BrB (SFS 1962:700) 
regleras Utnyttjande av barn för sexuell posering respektive Grovt utnyttjande av barn för 
sexuell posering. När ett barn som inte fyllt arton år mot ersättning förmås företa en sexuell 
handling döms Köp av sexuell handling av barn. enligt 9 § 6 kap. BrB (SFS 1962:700). Den 
som i annat fall än som avsetts ovan sexuellt berör barn under femton år eller förmår barnet 
att medverka i sexuell handling, döms för Sexuellt ofredande enligt 1 st. 10 § 6 kap. BrB (SFS 
1962:700). Samma rubricering gäller den som blottar sig eller som genom ord eller handlande 
ofredar person, oavsett ålder, på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet 
enligt 2 st. 10 § 6 kap. BrB (SFS 1962:700). Den som föreslår eller stämmer träff med ett 
barn under femton år för vilket straff föreskrivs i nyss nämnda 4, 5, 6, 8 eller 10 §§ döms för 
Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte enligt 10 a § 6 kap. BrB (SFS 1962:700). Enligt 
15 § 6 kap. BrB (SFS 1962:700) hänvisas försök samt förberedelse av ovan brott till 23 kap. 
BrB (SFS 1962:700), Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott. 
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Bilaga 3. Fördelning av kriterierna i NJA 2010 s 671 

Tabell 3 
 
Fördelning utifrån NJA 2010 s 671 i procent av i tingsrätters domar åberopade kriterier 
avseende tillförlitligheten i målsägandes utsaga från Schelin (2007) (N = 380). 
 

Kategori Kriterium 
Identisk eller 

synonym Antonym 

Allmänna realitetskriterier: 
Berättelsen bör vara... 

Klar 11 % 3 % 

Lång 0 % 0 % 

Levande - - 

Logisk - - 

Rik på detaljer 31 % 6 % 

Påvisat sanningsenlig - - 

Allmänna kontrollkriterier: 
Berättelsen bör vara fri 

från... 

Felaktigheter - - 

Motsägelser 5 % 2 % 

Överdrifter 12 % 1 % 

Svårförklarliga moment 1 % 0 % 

Konstansbrister 11 % 3 % 

Dåligt sammanhang 15 % 2 % 

Tvekan - - 

Allmänna intryck som målsäganden ger - - 
Notering: “-” visar att kriteriet inte undersöktes.  
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Bilaga 4. CBCA-kriterier: Förklaring, förekomst, validitet och reliabilitet 

Tabell 4 (nästa sida) 

 
De 19 CBCA-kriterierna indelade i fem kategorier. Varje kriterium ges en kort förklaring. 
Förekomst i lagförda fall (Buck et al., 2002), diskrimineringsvaliditet (Oberlader et al., 2016) 
och interbedömarreliabilitet (Hausch et al., 2017) redovisas samt hur många studier och 
deltagare resultatet baseras på. 
 
Notering: k =antalet studier; N = antalet deltagare; δ = effektstorlek korrigerad för 
kriterieinreliabilitet; d = viktad effektstorlek. Avseende förekomst är >50% fetmarkerade, 
avseende validitet är >0.50 så, avseende reliabilitet är >0.70. 
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Bilaga 5. Rättsinstans och domkrets 

Tabell 5 
 
Fördelning av analyserade domar avseende rättsinstans och domkrets. 

 Rättsinstans 

Domkrets Tingsrätt Hovrätt HD 

Hovrätten över Skåne och Blekinge 11 3 - 

Göta hovrätt 11 10 - 

Hovrätten för Västra Sverige 15 9 - 
Svea hovrätt 17 7 - 

Hovrätten för Nedre Norrland 6 3 - 

Hovrätten för Övre Norrland 3 3 - 

Högsta domstolen - - 2 

Totalt 63 35 2 

 
Notering: Högsta domstolen (HD) varken tillhör eller är tekniskt sett någon domkrets, men 
redovisas av didaktiska skäl i samma tabell. Vid “-” är sålunda inget resultat möjligt. 
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Bilaga 6. Gärningsbeskrivningens brottsrubricering samt lagföringsbeslut 

Tabell 6 
 
Fördelningen i procent utan decimaler av brottsrubriceringarna avseende det totala antalet 
samt lagöringsbeslut fördeltade på hurvida domen var friande eller fällande. I de två högra 
kolumnerna redovisas fördelningen friande - fällande inom respektive brottsrubricering.  

Brottsrubricering (BR) 
Total 

fördelning 
Fällande per 
totalt antal 

Friande per 
totalt antal 

Fällande 
inom BR 

Friande 
inom BR 

Våldtäkt mot barn 37% 28% 9% 76% 24% 

Sexuellt utnyttjande av 
barn 

14% 12% 1% 89% 11% 

Sexuellt övergrepp mot 
barn 

11% 10% 1% 93% 7% 

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering 

10% 7% 3% 71% 29% 

Grovt sexuellt övergrepp 
mot barn 

6% 4% 2% 63% 38% 

Grovt utnyttjande av barn 
för sexuell posering 

6% 4% 2% 63% 38% 

Kontakt för att träffa ett 
barn i sexuellt syfte 

4% 2% 2% 50% 50% 

Köp av sexuell handling 
av barn 

3% 1% 1% 50% 50% 

Försök till våldtäkt mot 
barn 

3% 3% - 100% 0% 

Grov våldtäkt mot barn 2% 1% 1% 67% 33% 

Försök till grovt sexuellt 
övergrepp mot barn 

2% 2% - 100% - 

Försök till utnyttjande av 
barn för sexuell posering 

1% 1% 1% 50% 50% 

Försök till köp av sexuell 
handling av barn 

1% - 1% - 100% 

Totalt 100% 76% 24%   

Notering: Vid “-” har inga sådana förekommit. 
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Bilaga 7. Kriterier från subjektiva erfarenhetssatser 

Tabell 7 
 
Exempel på övrigt funna kriterier fördelade efter induktiv kategori och kriterium samt 
huruvida det av domstolen ansetts stärka eller försvaga utsagan. 

 

Notering: Vid “[tilltalad]” har dennes namn förekommit i originaltexten och byts ut om 
identifikation ansetts möjlig.  
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Bilaga 8. Exempel på kriterier från prejudikat 

Tabell 8 
 
Exempel på övrigt funna kriterier fördelade efter kategori och kriterium från predikatet NJA 
2010 s 671 samt huruvida det av domstolen ansetts stärka eller försvaga utsagan.   

 
Notering: Vid “[tilltalad]” har dennes namn förekommit i originaltexten och byts ut om 
identifikation ansetts möjlig.  



49 

 

Bilaga 9. CBCA-kriteriernas frekvens och fördelning 

Tabell 9 
 
Fördelningen i procent utan decimaler av CBCA-kriterierna samt dess kategorier avseende 
total, de tre rättsinstanserna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen samt huruvida det 
förekommande kriteriet stärker eller försvagar utsagan. På näst sista raden redovisas den 
totala fördelningen jämfört med, på den sista raden, den förväntade statiska fördelningen 
utifrån fördelning av fall på respektive rättsinstans (från Tabell 5). 

 
Notering: Vid “-” har inga kriterium förekommit.  
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Bilaga 10. Exempel på CBCA-kriterier 

Tabell 10 
 
Exempel på CBCA-kriterier från de analyserade utsageanalyserna fördelade på huruvida de 
stärker eller försvagar utsagan.  

 
Notering: Vid utelämnade av kriterium har detta inte förekommit enligt tabell 9. 
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Bilaga 11. Validitetskontroll  

Tabell 11 
 
Förekomst samt exempel av Validitetskontrollen. 

 
Notering: Vid “-” har inget sådant kriterium förekommit. 
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Bilaga 12. Exempel på utvecklingspsykologiska aspekter 

Tabell 12 
 
Exempel på utvecklingspsykologiska aspekter i utsageanalyserna fördelade efter induktiva 
kategorier samt underordnade teman. 

 


