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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

För ett antal år sedan gav Handikappförbundet ut en rapport för att synliggöra funktionsnedsatta 

kvinnors utsatthet för våld.1 Enligt rapporten finns det indikationer på att risken att utsättas för 

fysiska, psykiska och sexuella övergrepp är större för kvinnor med funktionsnedsättningar än 

för andra kvinnor.2 Olika funktionsnedsättningar medför olika typer av utsatthet. Vad gäller 

sexuella övergrepp är det främst kvinnor med olika intellektuella funktionsnedsättningar som 

löper en högre risk att utsättas.3 Det är därför av yttersta vikt att de kan garanteras fullständig 

tillgång till rättssystemet, en rättighet som också skyddas av artikel 13 i Förenta Nationernas 

(FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Gruppens särskilda svårighet att värna sin sexuella integritet har också uppmärksammats av 

lagstiftaren. Före den 1 juli 2018 gjordes i våldtäktsbrottet ett undantag från kravet på våld eller 

hot för den som genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, genom att otillbörligt utnyttja den som på grund 

av psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt situation, 6 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (BrB).4 

Sedan den 1 juli 2018 utgår våldtäktsbrottet från frivillighet. För våldtäkt döms nu den som, 

med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling 

som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.  Den som på grund av 

psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt situation som otillbörligt utnyttjats av 

gärningspersonen uppmärksammas dock fortfarande särskilt genom att en sådan person enligt 

6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB aldrig kan anses delta frivilligt.  

 

Enligt en rapport från Funktionshinderrörelsen förhåller det sig dock så att, även om regelverket 

beaktar den särskilda utsatthet som människor med funktionsnedsättningar kan befinna sig i, 

brister det i rättsväsendets behandling av brottsoffer med funktionsnedsättningar.5 Enligt Lewin 

ger forskning stöd för att rättsväsendets personal inte alltid har tillräckliga kunskaper om 

intellektuella funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka kommunikationsförmågan.6  

                                                 
1 För definitionen av funktionsnedsättning se avsnitt 1.5.1. 
2 Finndahl, 2005, s. 4.  
3 Brottsförebyggande rådet, 2007, s. 75. 
4 För lagtextens definition av psykisk störning se avsnitt 4.1.2. 
5 Åkerberg, 2011, s. 77. 
6 Lewin, 2004, s. 148. 
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Vid sexualbrott utgörs ofta den enda bevisningen av muntliga utsagor från målsäganden och 

den tilltalade. Högsta domstolen (HD) poängterar i NJA 2009 s. 447 I och II att det i 

sexualbrottsmål ofta saknas direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. 

Domstolens huvuduppgift blir då ofta att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga. I det 

fall den är alltigenom trovärdig kan det vara tillräcklig för en fällande dom. En utgångspunkt 

för frågan om bevisprövningen av muntliga utsagor är således att det ska vara möjligt att grunda 

en fällande dom endast på uppgifter från en målsägande. 7 Personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar förstår dock inte alltid orsak, verkan och tid. Brister i 

kommunikationsförmågan kan innebära problem med trovärdigheten och medföra svårigheter 

för rätten att få användning av målsägandens utsaga.8  

 

Principen om likhet inför lagen, som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § regeringsformen (RF), 

uppställer ett bindande krav på domstolarna att tillämpa lagen lika gentemot de som av 

lagstiftaren anses ska behandlas lika. Lewin anser dock att det finns en problematik med att 

behandla funktionsnedsatta kvinnor på samma sätt som andra kvinnor. Även om intentionen är 

god kan konsekvensen av en sådan likabehandling i realiteten innebära att möjligheten till 

upprättelse minskar för brottsoffer som har en funktionsnedsättning.9 ”Justitia bär ögonbindel. 

Hon är en symbol för rättens neutralitet, för opartiskhet. Men denna neutralitet är skenbar och 

kan dölja att grupper marginaliseras”, menar Lewin.10 

 

1.2 Problemformulering 

De krav som rättsstaten uppställer på formell likhet inför lagen kan innebära att domstolen 

tillämpar samma bevisvärderingsmodell på intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors 

målsägandeutsagor som på andra kvinnors utsagor. Eftersom intellektuella 

funktionsnedsättningar i sig innebär begränsningar av den kognitiva förmågan och nedsatt 

kommunikationsförmåga föreligger en risk att de i mindre utsträckning bedöms som trovärdiga 

och tillförlitliga. Större krav ställs då på övrig bevisning, vilket kan medföra att ingen materiell 

likhet kan uppnås. 

 

                                                 
7 Gregow, 1996, s. 515. 
8 Lewin, 2004, s. 148. 
9 Lewin, 2004, s. 152. 
10 Lewin, 2002, s. 114. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om domstolens bevisvärdering av intellektuellt 

funktionsnedsatta kvinnors muntliga utsagor som målsägande vid våldtäkt påverkar huruvida 

likhet inför lagen kan uppnås. 

 

För att uppnå syftet kommer materialet att studeras med utgångspunkt i följande 

frågeställningar: 

- Hur ser bevisvärderingen av muntliga utsagor i våldtäktsmål där målsäganden har en 

intellektuell funktionsnedsättning ut? 

- Vilken syn har domstolen på trovärdigheten och tillförlitligheten av muntliga utsagor 

från målsäganden med intellektuella funktionsnedsättningar i ett antal utvalda mål om 

våldtäkt? 

- Vad kan domstolens syn på intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors trovärdighet och 

tillförlitlighet få för konsekvenser i våldtäktsmål utifrån principen om likhet inför lagen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer uteslutande att fokusera på värderingen av den enskilda muntliga utsagan. Hur 

utsagan sedan ställs i relation till övrig bevisning i målet, och hur bevisvärderingen av den 

sammanlagda bevisningen ska eller bör ske lämnas därhän. Inom den juridiska doktrinen har 

flera olika metoder för bevisvärdering presenterats. Mitt arbete kommer inte att återge några av 

dessa metoder, utan kommer endast utgå från HD:s bevisvärderingsmodell för bevisvärdering 

av den enskilda muntliga utsagan.11 Det vetenskapliga stödet för de olika erfarenhetssatser som 

används vid bevisvärderingen av muntliga utsagor kommer endast att behandlas översiktligt.12 

Uppsatsen gör inte heller anspråk på att vara en noggrann genomgång i bevisrätt. Endast de 

rättsregler som är av direkt eller indirekt betydelse för bevisvärderingen av den enskilda 

muntliga utsagan, eller som i övrigt krävs för förståelsen av rättsfallsstudien eller den 

avslutande diskussionen, kommer därför att behandlas i uppsatsen. Domstolens 

utredningsskyldighet, som förvisso indirekt kan påverka underlaget för bevisvärderingen av 

den muntliga utsagan, kommer på grund av uppsatsen begränsade omfång inte att behandlas. 

 

                                                 
11 För mera om olika metoder för bevisvärdering se till exempel Ekelöf, 2009, s. 160 ff. 
12 För en utförlig genomgång av det vetenskapliga stödet för de olika erfarenhetssatserna rekommenderas 

Schelin, 2007, s. 185 ff. 
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Den genomgång som görs av våldtäktsbestämmelsens tidigare och nuvarande lydelse är 

översiktlig. Någon utförlig genomgång krävs inte eftersom uppsatsens fokus inte är 

våldtäktsbestämmelsens utformning som sådan. En översiktlig genomgång av bestämmelsen 

behövs dock för förståelsen av uppsatsen eftersom undersökningen av bevisvärderingen av 

muntliga utsagor från kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar sker med utgångspunkt 

i våldtäktsbrottet. Jag har i min framställning valt att främst redogöra för 6 kap. 1 § 2 st. 2 p. 

BrB, eftersom bestämmelsen till denna del särskilt uppmärksammar psykisk störning och de 

svårigheter att värna den sexuella integriteten som kan följa av en sådan störning.  

 

Min uppsats omfattar inte alla former av funktionsnedsättningar, utan endast intellektuella 

funktionsnedsättningar. 13  Detta med anledning av att personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar löper särskilt hög risk att utsättas för olika former av sexuella 

övergrepp. 14  Det är också denna grupp som av lagstiftaren givits ett förstärkt skydd mot 

övergrepp genom bestämmelsen i 6 kap. 1 § 2 st. 2 p. BrB. Förutsättningarna för 

bevisvärderingen av den muntliga utsagan påverkas också främst vid intellektuella 

funktionsnedsättningar. Uppsatsens rättsfallsstudie omfattar endast målsäganden med lindrig 

eller måttlig utvecklingsstörning, detta är inte en avsiktlig avgränsning utan en naturlig följd av 

att den som har en grav utvecklingsstörning saknar förmåga att avge en muntlig utsaga.15 Min 

uppsats omfattar endast intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor. Även om det är troligt att även 

intellektuellt funktionsnedsatta män, i större utsträckning än andra män, utsätts för sexuella 

övergrepp kommer deras särskilda utsatthet inte att närmare studeras i denna uppsats. 

 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Begreppet intellektuell funktionsnedsättning 

Det finns en rad olika definitioner av, och uttryck för att beskriva, den som har en nedsatt 

intellektuell förmåga.16 I uppsatsen använder jag mig av den definition av funktionsnedsättning 

som följer av artikel 1 av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Denna definition har valts med anledning av att Sverige tillträtt 

konventionen den 4 december 2008. Enligt denna definition avses med en person med 

funktionsnedsättning bland annat den med en varaktig nedsättning av fysisk, psykisk, 

                                                 
13 För definitionen av begreppet intellektuell funktionsnedsättning se avsnitt 1.5.1. 
14 Brottsförebyggande rådet, 2007, s. 75. 
15 För mera om de olika graderna av utvecklingsstörning, se avsnitt 3.1. 
16 Gustafson, Molander, 1995, s. 18–19. 



10 

 

intellektuell eller sensorisk funktionsförmåga, som i samspel med olika hinder kan motverka 

personens fulla och verkliga deltagande i samhället på samma villkor som andra. 

Funktionshindret är således inte en egenskap hos den individ som har en funktionsnedsättning, 

utan utgörs av den begräsning som funktionsnedsättningen medför i relation till omgivningen.17 

I uppsatsen används, med utgångspunkt i denna definition, genomgående uttrycket intellektuell 

funktionsnedsättning. Med detta avses personer med olika former av utvecklingsstörningar.18  

 

1.5.2 Begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 

Vid bevisvärderingen av en muntlig utsaga används ofta begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet. I rättsfallsstudien i avsnitt 7 återges begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 

för det fall domstolen använder sig av dem vid bevisvärderingen. Gränsdragningen mellan de 

båda begreppen är dock oklar. Ibland används begreppen synonymt och i de fall det görs en 

distinktion mellan begreppen är distinktionen inte alltid konsekvent. 19  Pettersson har 

identifierat fyra olika distinktioner mellan begreppen.20 Endast två av dessa distinktioner är av 

intresse för min framställning då det är dessa distinktioner som domstolen använder sig av i de 

studerade rättsfallen. Den första distinktionen mellan trovärdighet och tillförlitlighet som 

används i de studerade rättsfallen gör skillnad mellan person och utsaga. Med trovärdighet 

förstås då en egenskap hos en person, medan tillförlitlighet förstås som en egenskap hos en 

utsaga.21 Den andra distinktionen som används gör en indelning utifrån personens vilja att tala 

sanning och personens kognitiva kapacitet att fungera som uppgiftslämnare. Trovärdighet blir 

då kopplad till om personen medvetet ljuger medan tillförlitlighet kopplas till om personen har 

sett, hört eller minns rätt.22 För förståelsen av rättsfallsstudien i avsnitt 7 är det meningsfullt att 

vara medveten om att de olika domstolarna kan ha gett begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet olika definition. 

 

1.6 Metod och material  

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av en rättsvetenskaplig metod. Inom 

den rättsvetenskapliga metoden ryms rättskälleläran, som utgör grunden för den 

rättsdogmatiska metoden, men även andra metoder för att analysera rätten. I ett 

                                                 
17 Hindberg, 2003, s. 56. 
18 För mera om innebörden av begreppet utvecklingsstörning se avsnitt 3.1. 
19 Pettersson, 2017, s. 4–5. 
20 För samtliga distinktioner se Pettersson, 2017, s. 7–13.  
21 Pettersson, 2017. s. 7. 
22 Pettersson, 2017, s. 11. 
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rättsvetenskapligt arbete står argumentationen i centrum.23 Den första frågeställningen besvaras 

med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatikens grundläggande uppgift är att 

beskriva, systematisera och tolka innehållet i gällande rätt, vilket jag menar medför att metoden 

är nästintill oumbärlig för att fastställa gällande rätt. 24  Som grund för rättsdogmatikens 

framställning av gällande rätt används främst rättskällor. 25  Peczenik menar att 

rättskälleprincipen innebär att lagar och andra författningar ska beaktas i juridisk 

argumentation, medan prejudikat och förarbeten bör beaktas och doktrin får beaktas.26  

 

Vad gäller bevisvärderingen av muntliga utsagor ger lagtext och förarbeten föga vägledning.27 

Det har istället i stor utsträckning överlämnats åt rättstillämpningen att närmare definiera vilka 

omständigheter som ska anses ha särskild relevans vid bevisvärderingen av den muntliga 

utsagan.28 Det finns en rad prejudicerande rättsfall från HD som avser bevisvärderingen av 

muntliga utsagor. Jag har genom att studera samtliga av dessa prejudikat utarbetat en 

sammanställning av de erfarenhetssatser, kriterier, som HD anser är av vikt vid 

bevisvärderingen av den muntliga utsagan. Jag har valt att referera till denna sammanställning 

som ”bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor”. Med detta avses samma modell som av 

HD, i bland annat NJA 2017 s. 316 I, kallas för kriterieprövning. Innebörden av de olika 

erfarenhetssatser som tillsammans utgör bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor har 

sedan utvecklats med hjälp av doktrin. Jag har i denna del i stor utsträckning använt mig av 

Lena Schelins doktorsavhandling ”Bevisvärdering av utsagor i brottmål”. Anledningen till att 

Schelins avhandling givits så mycket utrymme i denna del är att den, enligt min uppfattning, 

utgör den mest utförliga genomgången av bevisvärderingen av muntliga utsagor som går att 

finna.  

 

Urvalet av doktrin har i övrigt skett så att jag företrädesvis valt litteratur av erkända författare 

inom respektive område. För den del av uppsatsen som behandlar allmänna regler kring 

bevisning i brottmål har jag exempelvis använt mig av Ekelöf, vars rättegångsserie av många 

anses som den mest genomgripande framställningen av svensk processrätt. Jag har dock 

genomgående strävat efter att använda mig av flera olika författare för att få en så differentierad 

                                                 
23 Sandgren, 2015, s. 42. 
24 Sandgren, 2015, s. 43.   
25 Hellner, 2001, s. 24. 
26 Peczenik, 1995a, s. 35, se dock Hellner, 2001, s. 25 som anser att hierarkin kan variera, hans uttalande avser 

dock förmögenhetsrätten. 
27 Schelin, 2007, s. 23. 
28 Schelin, 2007, s. 25. 
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framställning som möjligt. Vad gäller avsnitt 4 om principen om likhet inför lagen har litteratur 

av Claes Lernestedt dock använts i förhållandevis stor utsträckning. Jag menar att hans 

framställning utgör den mest grundliga genomgång av principen som finns att finna. Det finns 

dock en risk med att i alltför stor utsträckning förlita sig på en och samma författare. Så långt 

det är möjligt har jag därför strävat efter att ge plats även åt andra författares texter. Det har 

dock varit en utmaning att hitta litteratur som redogör för principen om likhet inför lagen annat 

än rent översiktligt, vilket kan tyckas anmärkningsvärt med anledning av att den utgör en så 

viktig och grundläggande princip.  

 

Frågeställning två besvaras genom en studie av domstolens beskrivning av målsägandens 

trovärdighet och tillförlitlighet i ett antal domar.  Det saknas i princip praxis från HD vad gäller 

bevisvärderingen av muntliga utsagor från kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar.29 

Underlaget i rättsfallsstudien utgörs istället av domar från hovrätten. Underrättsdomar är 

förvisso inte prejudicerande, men eftersom det är domstolens praktiska tillämpning som ska 

studeras menar jag att det saknar betydelse. Urvalet av rättsfall har skett genom att de domar 

där bevisvärderingen av den muntliga utsagan återges mest detaljerat har valts ut. 

Konsekvensen av detta är att det blir en viss övervikt av domar där annan bevisning än 

målsägandes berättelse saknas, eftersom det i dessa fall i regel görs en mera grundlig 

bevisvärdering av målsägandens muntliga utsaga. I samtliga utvalda rättsfall har målsäganden 

en intellektuell funktionsnedsättning i form av en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. 

Eftersom det är hur målsägandens trovärdighet och tillförlitlighet beskrivs av domstolen som 

är av intresse för min studie återges de materiella förutsättningarna i målen endast ytterst 

översiktligt. Jag är medveten om att det är problematiskt att isolera den muntliga utsagan från 

annan bevisning, i det fall sådan bevisning finns. I den mån den muntliga utsagan ställs i 

förhållande till annan bevisning har jag därför valt att översiktligt redogöra även för denna 

bevisning. Urvalet av rättsfall är självklart inte tillräckligt omfattande för att dra några generella 

slutsatser från resultatet av studien. Det är inte heller tänkt att domarna ska vara representativa 

för bevisvärderingen av muntliga utsagor i alla mål där målsäganden har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Syftet är snarare att använda rättsfallen för att exemplifiera hur 

bevisvärderingen av muntliga utsagor kan påverkas av en intellektuell funktionsnedsättning och 

som utgångspunkt i en diskussion kring vilka konsekvenser det kan leda till.  

                                                 
29 I NJA 2017 s. 316 I uttalar dock HD att det, utifrån att målsäganden har diagnosticerats med ADHD och 

kontaktstörningar, kan finnas naturliga och begripliga förklaringar till bristerna i målsägandens berättelse. Se 

även avsnitt 6.4. 
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För en förståelse av rättsfallsstudien är det meningsfullt att översiktligt redogöra för 

bestämmelsen i 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB, även till denna del kommer den rättsdogmatiska 

metoden att användas. Våldtäktsbestämmelsen ändrades den 1 juli 2018 och samtliga av de 

rättsfall som studerats avser tillämpningen av bestämmelsen i sin tidigare lydelse. Jag är 

medveten om att detta skulle kunna vara potentiellt problematiskt. Innebörden av den del av 

bestämmelsen som avser den som på grund av psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt 

situation har dock inte ändrats. I samband med den nya lagens införande motiverar vidare 

regeringen beslutet att inte ändra innebörden av denna del av bestämmelsen med att äldre praxis 

då även fortsättningsvis kan tillämpas. 30  Enligt min mening påverkas inte heller själva 

bevisvärderingen av den muntliga utsagan av att våldtäktsbestämmelsens utformning har 

ändrats. Jag menar därför att min framställning, av ovan anförda anledningar, inte förlorar 

legitimitet av att våldtäktsbestämmelsen lydelse genomgått förändringar. 

 

Vad gäller frågeställning tre krävs i denna del att min undersökning går bortom att endast 

fastställa gällande rätt. Jag ämnar även analysera den gällande ordningen och föreslå 

förändringar. Min avslutande diskussion innehåller ett ställningstagande kring vilka 

konsekvenser som kan följa av domstolens syn på intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors 

trovärdighet och tillförlitlighet samt hur väl denna ordning stämmer överens med principen om 

likhet inför lagen. Det är till denna del oundvikligt att mina egna värderingar kommer att 

påverka mitt ställningstagande och det kan således inte garanteras att en annan 

rättsvetenskapare skulle komma till samma resultat. Jag avser dock att noggrant redovisa för, 

och exemplifiera, mina slutsatser på ett sätt som medför att andra rättsvetare kan dra sina egna 

slutsatser från materialet.  

 

2 Principen om likhet inför lagen 
 

2.1 Inledning 

Detta avsnitt ämnar ge det teoretiska ramverk mot vilket den slutliga diskussionen sker. 

Inledningsvis kommer avsnittet att behandla legaldefinitionen av begreppet, för att sedan 

behandla skillnaderna mellan formell och materiell likhet inför lagen. 

 

                                                 
30 Prop. 2017/18:177, s. 38. 
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2.2 Legaldefinitionen av likhet inför lagen 

Principen om likhet inför lagen definieras i 1 kap. 9 § RF genom att där stadgas att domstolar, 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Stadgandet 

i RF ger dock ringa vägledning om hur begreppet likhet inför lagen bör tolkas.31 Likhet inför 

lagen är inte bara en grundlagsskyddad rättighet utan också en mänsklig rättighet. Enligt artikel 

7 av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och artikel 26 av FN:s konvention om 

civila och politiska rättigheter ska alla hållas lika ansvariga inför lagen och erhålla samma skydd 

av lagen, utan diskriminering. Principen om likhet inför lagen betonas även i den amerikanska 

självständighetsförklaringen.32 

 

En väl fungerande rättsstat ställer högra krav på att maktutövningen följer rättsreglerna, på att 

ett rättsligt beslut uppnår en hög grad av rättssäkerhet. Rättssäkerheten anses bättre i ju högre 

grad rättssystemet reflekterar principen om likhet inför lagen. Begreppet rättssäkerhet är dock 

svårdefinierbart. Peczenik definierar rättssäkerhet så som att det när rättsreglerna följs finns en 

hög grad av förutsebarhet som skyddar den enskilde mot godtycklig maktutövning.33 Principen 

om likhet inför lagen utgör ett generellt skydd mot godtycke och diskriminering.34  

 

Principen om likhet inför lagen binder rättsskipning och förvaltning att inte göra annan skillnad 

mellan individer utöver vad som kan följa av rättsregler.35 Principen utgör således inget hinder 

för särbehandlande lagstiftning.36 Vad som i relevant mening är lika fall bestäms av lagstiftaren. 

Denne ska ha slagit fast de parametrar som ska användas i jämförelser och vilka likheter som 

är relevanta.37  Domstolarnas uppgift är att tillämpa lagen korrekt, objektivt och neutralt med 

enbart de distinktioner och åtskillnader som lagstiftaren har tänkt sig.38 Denna betydelse är 

enkel i teorin men svår att uppnå i praktiken, då neutralitet och objektivitet är svårt att uppnå.39  

 

Likhet inför lagen ställer alltså krav på likabehandling endast mellan två jämförbarbara objekt. 

På vilka sätt de två objekten ska vara jämförbara framgår dock inte, varken av lag eller 

                                                 
31 Lernestedt, 2015, s. 55.  
32 Donner, 1997, s. 68. 
33 Peczenik, 1995b, s. 51. 
34 Bull, Sterzel, 2013, s. 58. 
35 Lernestedt, 2015, s. 79. 
36 Eka m.fl., 2012, s. 44. 
37 Lernestedt, 2015, s. 78. 
38 Lernestedt, 2015, s. 17. 
39 Lernestedt, 2015, s. 45. 
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förarbeten. Lernestedt menar att eftersom inga personer är identiska, kan det vara svårt att 

avgöra i vilka situationer principen uppställer ett krav på likabehandling.40 Donner menar att 

man med anledning av detta rent teoretiskt skulle kunna argumentera för att principen aldrig 

aktualiseras, eftersom varje mål är unikt. En sådan argumentation skulle dock, enligt Donner, 

vara att bortse ifrån principens grundläggande väsen.41  

 

Ibland har lagstiftaren avsiktligen skapat ett stort spelrum för domstolarnas bedömning i frågan 

om vilka objekt som är jämförbara. Till exempel genom att lagen är tyst i frågan eller genom 

att lagen innehåller öppna eller vaga rekvisit. Lagstiftaren ger då endast grundstrukturer eller 

riktlinjer och överlämnar till praxis att närmare definiera regelns innehåll.42 Det krav som följer 

av principen om likhet inför lagen i dessa fall är att domstolen ska resonera på ett strukturerat 

och likformigt sätt utan hjälp från lagstiftaren. För det fall man vill argumentera för att en 

enskild jämförelsegrund är viktigare än en annan måste det, enligt Lernestedt, noggrant 

motiveras varför denna jämförelsegrund är viktig.43 Lernestedt argumenterar utifrån detta att 

det inte alltid finns något facit att ge om vad som är rätt, eller om vilka objekt som är jämförbara, 

utan att det kan variera utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.44  

 

2.3 Formell och materiell likhet inför lagen 

Lernestedt menar att det även finns även en bredare tolkning av begreppet likhet inför lagen.  

Utgångspunkten är då att kravet på likhet inför lagen inte enbart binder rättstillämpningen utan 

även lagstiftaren. 45  En distinktion görs då mellan formell och materiell likhet. 46  Denna 

distinktion innebär en distinktion mellan lika behandling och lika resultat, där formell likhet 

avser den behandling någon ges medan materiell likhet ställer krav på lika utfall.47 Rättsstaten 

ställer, enligt Pezcenik, krav på rättsnormernas förutsebarhet. Rättskyddet är således ett formellt 

skydd och den likhet inför lagen som rättsstaten erbjuder är en formell likhet. Likhet inför lagen 

i materiell mening förutsätter dessutom att ingen diskrimineras. Materiell likhet gör en rättsstat 

bättre men är inte nödvändigt för att en stat ska vara en rättsstat.48 För att materiell likhet ska 

kunna uppnås krävs, enligt Lernestedt, ingående kunskaper om individens specifika 

                                                 
40 Lernestedt, 2015, s. 16. 
41 Donner, 1997, s. 68. 
42 Lernestedt, 2015, s. 83. 
43 Lernestedt, 2015, s. 81. 
44 Lernestedt, 2015, s. 8. 
45 Lernestedt, 2015, s. 18. 
46 Lernestedt, 2015, s. 17. 
47 Lernestedt, 2015, s. 18–19. 
48 Peczenik, 1995b, s. 52–53. 
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egenskaper.49 Något utrymme att gå emot lagstiftarens vilja för att skapa materiell likhet finns 

dock inte, menar Lernestedt.50  

 

Formell likhet kan i vissa fall innebära endast en likhet på ytan, till exempel genom utåt sett 

neutrala urvalskriterier, som inte utesluter någon grupp, men som i praktiken missgynnar vissa 

grupper.51 Det finns därför, enligt Peczenik, en spänning mellan den formella rättens krav på 

stabilitet och behovet av flexibilitet i den materiella rätten. En schablonmässig tillämpning av 

formella regler får inte tillåtas hindra medborgarnas materiella intressen.52 För att kunna uppnå 

både förutsebarhet och rättvisa krävs en balans mellan stabilitet och flexibilitet. Peczenik menar 

att det är domarens uppgift att hitta en väl argumenterad och avvägd lösning som tillfredsställer 

både den formella likheten inför lagen och den materiella rättvisan.53 Domstolens objektiva 

hantering av bevisning är, enligt Donner, nära knuten till principen om likhet inför lagen.54 

 

3 Om intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor 
 

3.1 Inledning 

Detta avsnitt syftar till att närmare beskriva den personkrets som studeras i uppsatsen. 

Inledningsvis beskrivs de olika graderna av utvecklingsstörning. Detta är en exemplifiering av 

hur de olika graderna av utvecklingsstörning kan ta sig uttryck. Det finns givetvis stora 

individuella skillnader även bland individer med samma grad av utvecklingsstörning.55 Hur en 

utvecklingsstörning kan påverka den kognitiva förmågan och kommunikationsförmågan 

behandlas i avsnittets andra del och avser att belysa intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors 

förutsättningar att lämna en muntlig utsaga. I avsnittets avslutande del behandlas gruppens 

särskilda utsatthet för sexualbrott och förklaringarna bakom detta. 

 

3.2 Utvecklingsstörningar 

En utvecklingsstörning har personer med tolknings- och bearbetningssvårigheter kopplade till 

det centrala nervsystemet.56 Enligt den psykiatriska diagnosmanual som oftast används för att 

                                                 
49 Lernestedt, 2015, s. 18–19. 
50 Lernestedt, 2015, s. 84. 
51 Lernestedt, 2015, s. 18–19. 
52 Peczenik, 1995b, s. 44. 
53 Peczenik, 1995b, s. 45. 
54 Donner, 1997, s. 68. 
55 Gustafson, Molander, 1995, s. 72. 
56 Hindberg, 2003, s. 56. 



17 

 

fastställa en utvecklingsstörning, DSM-IV-TR (APA 2000) krävs för att en utvecklingsstörning 

ska anses föreligga att personen har en intellektuell funktionsnivå klart under genomsnittet, 

vilket innebär ett IQ-värde på 70 eller lägre. Samtidigt ska personen innan 18-års ålder ha visat 

brister i, eller nedsättning av, funktionsförmågan i minst två av följande kategorier; 

kommunikation, omsorg av den egna personen, boende, socialt/interpersonellt beteende, 

nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig 

säkerhet.57  

 

Gruppen utvecklingsstörda är självklart inte en homogen grupp. Orsaken till 

utvecklingsstörningen, omfattningen av funktionsnedsättningen och vilka funktioner som är 

mest skadade varierar.58 Utvecklingsstörningen visar sig också på olika sätt beroende på graden 

av utvecklingsstörning. Utvecklingsstörningar graderas utifrån svårigheten av 

utvecklingsstörningen och delas in i grav eller svår utvecklingsstörning, måttlig 

utvecklingsstörning och lätt eller lindrig utvecklingsstörning. Även inom de olika grupperna 

finns dock olika stadier.59 För att gradera utvecklingsstörningen använder man sig ofta av 

intelligenskvoter. Den som har en intelligenskvot av under 35 anses ha en grav 

utvecklingsstörning, den med en intelligenskvot på 35–50 en måttlig utvecklingsstörning och 

den med en intelligenskvot på 50–70 en lindrig utvecklingsstörning. 60  Den som har en 

utvecklingsstörning har en begränsning av den intellektuella förståelsen, begreppet 

förståndshandikapp används därför ibland för att beskriva denna grupp. En utvecklingsstörning 

innebär svårigheter med att bearbeta och förstå känslor och kan innebära att man reagerar 

annorlunda i sociala situationer. Den utan utvecklingsstörning tenderar att fatta beslut baserade 

på känslor, behov, erfarenhet och förnuft medan den som har en utvecklingsstörning ofta utgår 

mest från sina känslor. Ju svårare utvecklingsstörningen är desto mera är det känslorna som 

styr.61 

 

3.3 Intellektuella funktionsnedsättningar och kommunikation 

Kommunikationsförmågan hänger samman med ett antal olika faktorer, däribland 

begåvningsnivån.62 Exempel på andra faktorer som kan påverka kommunikationsförmågan är 

                                                 
57 Hindberg, 2003, s. 62. 
58 Hindberg, 2003, s. 66. 
59 Nordeman, 2005, s. 87. 
60 Hindberg, 2003, s. 62. 
61 Nordeman, 2005, s. 87–88. 
62 Winlund, 2004, s. 148. 
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individens uppväxtmiljö, tidigare erfarenheter, personlighet och eventuella röst-, tal- och 

språkrubbningar. Skillnaderna är därför stora vad gäller kommunikationsförmågan hos olika 

individer med olika nivåer av utvecklingsstörning.63 Den som har en utvecklingsstörning har 

dessutom ofta även andra funktionsnedsättningar, exempelvis syn- och hörselnedsättningar.64 

Skador i hjärnan kan medföra röstavvikelser, problem med artikulation och med att styra 

munnens rörelser, störningar i hjärnans språkcentra och svårigheter att säga rätt sak eller att 

använda rätt ord. Många med funktionsnedsättningar använder också kroppsspråket på ett 

annorlunda sätt.65  

 

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårigheter med att kommunicera. 

Det kan till exempel handla om svårigheter att uttrycka sig, med att förstå ord och symboler 

och med språk och kommunikation tillsammans med andra. 66  Den med en intellektuell 

funktionsnedsättning har ofta svårt med uttalet och svårigheter med att formulera korrekta 

meningar. Detta tillsammans med ett begränsat ordförråd minskar deras möjligheter att tala så 

flytande som vi som lyssnare är vana vid.67 Språklig förmåga och förståndsmässig utveckling 

är inte synonymt, men den språkliga förmågan kan inte bli bättre än vad förståndet medger. Den 

förståndsmässiga utvecklingen kan även påverka hur samtalsämnen väljs och behandlas. 

Begränsade erfarenheter kan innebära att sättet på vilket den med en intellektuell 

funktionsnedsättning berättar framstår som ensidigt och ofullständigt. Utvecklingsstördas 

kunskaper är också delvis annorlunda än andras, vilket påverkar deras sätt att berätta. 68 

Utvecklingsstördas tal kan även verka osammanhängande och som att det innehåller 

obegripliga tankehopp.69 

 

3.3.1 Grav- eller svår utvecklingsstörning 

Vuxna med grav utvecklingsstörning befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och jämförs 

därför ofta med barn. På vissa sätt är jämförelsen korrekt, men inte på alla. Tankehöjden och 

abstraktionsnivån, som påverkar hur avancerad kommunikationen kan vara, hos en vuxen 

person med utvecklingsstörning ligger på samma nivå som ett barns. De ordnar därför 

sinnesintryck och använder ordningen på samma sätt som ett barn. Det går också att jämföra 

                                                 
63 Ek, Magnusson, 1982, s. 14. 
64 Gotthard, 2002, s. 46. 
65 Gotthard, 2002, s. 74. 
66 Gotthard, 2002, s. 75. 
67 Ek, Magnusson, 1982, s. 5. 
68 Ek, Magnusson, 1982, s. 12. 
69 Ek, Magnusson, 1982, s. 13. 
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minnesfunktionerna med ett barns. I övrigt kan dock inte en jämförelse göras. Den vuxnes kropp 

och en färdigutvecklad hjärna ger andra förutsättningar. 70  På vissa sätt kan dock 

kommunikationsförmågan hos den med en grav utvecklingsstörning jämställas med den hos ett 

litet barn. 71 För den med en grav utvecklingsstörning är ord en symbol som inte kan förstås i 

egenskap av ord, utan endast som en signal till något som håller på att hända. Tidsbegrepp är i 

detta stadie av utvecklingsstörning obegripliga, det går inte att föreställa sig något som ska 

hända eller som redan inträffat. Det går inte heller att förstå begrepp som lite och mycket.72 

Den med en grav utvecklingsstörning har svårigheter med rumsuppfattningen och har svårt att 

hitta, både utomhus och inne i den egna bostaden. De känner igen vardagliga, konkreta föremål, 

men kan inte känna igen avbildningar av föremålen eller känna igen sin egen spegelbild. 

Språkförståelsen är inriktad på viktiga nyckelord och miner. Gester och tonfall får betydelse för 

förståelsen. De flesta kan inte heller tala. De som kan tala gör så genom enstaka ord eller korta, 

enkla meningar.73  

 

3.3.2 Måttlig utvecklingsstörning 

Även för den med en måttlig utvecklingsstörning måste information och upplevelser vara 

konkreta för att de ska gå att förstå. De flesta med måttliga utvecklingsstörning kan säga några 

ord och förstå både ord, tonfall och nyanser. Bilder eller ord kan sättas i samband med en 

händelse.74 Den som har en måttlig utvecklingsstörning förstår i allmänhet vad som sägs, om 

språket är enkelt och om meningarna inte är alltför långa. De kan också tala, men uttalar ibland 

ord felaktigt.75 De förstår dåtid, nutid och framtid, men har fortfarande svårt att förstå hur 

mycket eller lite tid är. Den med en måttlig utvecklingsstörning kan se samband mellan olika 

händelser, men ofta kopplas händelserna ihop på ett felaktigt sätt.76 Korttidsminnet är dåligt 

och om en instruktion är för lång hinner de glömma delar av den innan den är slut, vilket medför 

problem med inlärningen. Det som väl lärts in förefaller dock finnas kvar i långtidsminnet lika 

länge som hos en person som inte har någon utvecklingsstörning.77 Den som har en måttlig 

utvecklingsstörning använder sig av förhållandevis korta och okomplicerade meningar. De har 

svårt att anpassa sig efter vad som krävs för att bli förstådd i olika situationer.78 

                                                 
70 Winlund, 2004, s. 96. 
71 Winlund, 2004, s. 150. 
72 Nordeman, 2005, s. 91. 
73 Ek, Magnusson, 1982, s. 15. 
74 Nordeman, 2005, s. 95. 
75 Gustafson, Molander, 1995, s. 70. 
76 Nordeman, 2005, s. 95. 
77 Gustafson, Molander, 1995, s. 71. 
78 Ek, Magnusson, 1982, s. 15. 
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3.3.3 Lätt- eller lindrig utvecklingsstörning 

Den som har en lindrig utvecklingsstörning tänker också främst konkret, men kan även förstå 

abstrakta symboler som bokstäver och siffror. De har förmåga att orientera sig i sin 

omgivning.79 Tidsuppfattningen är så pass utvecklad att man kan förstå koncept som timmar 

och minuter och de flesta kan klockan, men problem kan uppstå med att beräkna hur lång tid 

saker tar.80 Eftersom korttidsminnet är begränsat finns även en begränsning i hur mycket som 

kan lagras i minnet.81 Möjligheten att sortera likheter och skillnader på saker och företeelser är 

mera utvecklad än hos den med en måttlig utvecklingsstörning, men kan fortfarande innebära 

svårigheter. Detsamma gäller för begrepp som antal och mängd. 82  Den med en lindrig 

utvecklingsstörning har också svårt att förstå abstrakta uttryck. De uppfattar ofta konkreta 

egenskaper, men förstår inte den bakomliggande idén.83 De flesta behärskar dock uttal och 

grammatik i vuxen ålder, men kan ha svårt för att förstå vilken information de behöver ge i en 

viss situation för att undvika missförstånd och har ofta en något sen tal- och språkutveckling.84 

 

3.4 Intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors särskilda utsatthet för 
sexualbrott 

Nationellt råd för kvinnofrid konstaterade 2001 att kvinnor med funktionsnedsättningar inte 

synliggjorts inom våldsforskningen och att studier om våld mot kvinnor visade på att 

förekomsten av sexuella övergrepp mot funktionsnedsatta kvinnor var oroväckande hög.85 Det 

är främst kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar som löper en högre risk att utsättas 

för sexuella övergrepp.86 En funktionsnedsättning kan i sig försvåra insikten om att brott har 

begåtts och konsekvenserna av detta, men det finns även många andra förklaringar till varför 

funktionsnedsatta kvinnor är särskilt utsatta för övergrepp.87 En bidragande faktor är att dessa 

kvinnor ofta redan som utgångspunkt har lägre självkänsla, det är därför troligare att de 

accepterar det våld de utsätts för.88 Insikten att man blivit utsatt för en brottslig handling kan 

också vara störd av en inlärd tolerans till övergrepp.89 Många med en funktionsnedsättning får 

                                                 
79 Nordeman, 2005, s. 97. 
80 Gustafson, Molander, 1995, s. 71. 
81 Nordeman, 2005, s. 102. 
82 Nordeman, 2005, s. 98. 
83 Gustafson, Molander, 1995, s. 71. 
84 Ek, Magnusson, 1982, s. 15. 
85 Nationellt råd för kvinnofrid, 2001, s. 9. 
86 Brottsförebyggande rådet, 2007, s. 75. 
87 Lewin, 2004, s. 146. 
88 Viemerö, 2004, s. 339. 
89 Lewin, 2002, s. 40. 
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under hela livet utstå förolämpningar, tvång och annan kränkande behandling.90  Det finns 

därför en risk för en bagatellisering och normalisering av våldet.91  

 

För den som finner njutning i att utöva makt över andra kan gruppens särskilda utsatthet 

innebära en lockelse. Människor med intellektuella funktionsnedsättningar är också enklare att 

utsätta för övergrepp, då risken att bli avslöjad är liten.92 Många kvinnor med intellektuella 

funktionsnedsättningar vågar inte be om hjälp, och vissa har inte ens förmågan att göra det.93 

Dessa kvinnor har således både svårare att försvara sig mot ett övergrepp och att anmäla att de 

utsatts för övergrepp.94 Trots intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors särskilda utsatthet för 

sexualbrott tar över hälften av landets kvinnojourer inte emot kvinnor med 

utvecklingsstörning.95 

 

4 Våldtäkt  
 

4.1 Inledning 

Detta avsnitt ger en översiktlig genomgång av våldtäktsbestämmelsen. Särskild 

uppmärksamhet ägnas de rekvisit som aktualiseras i 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB, nämligen 

otillbörligt utnyttja, psykisk störning och särskilt utsatt situation. Eftersom denna del av 

bestämmelsen ger särskilt skydd till den som, bland annat på grund av psykisk störning, har 

svårt att värna sin sexuella integritet anses denna del av bestämmelsen mest relevant för 

uppsatsen syfte. 

 

4.2 Våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB 

Före den 1 juli 2018 dömdes för våldtäkt den som genom misshandel eller annars med våld 

eller genom hot om brottslig gärning tvingade en person till samlag eller till att företa eller tåla 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 6 

kap. 1 § 1 st. BrB. I 6 kap 1 § 2 st. BrB gjordes då ett undantag på kravet på våld eller hot för 

den som genomförde en sådan handling genom att otillbörligt utnyttja den som på grund av 

medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk 

                                                 
90 Lewin, 2002, s. 96. 
91 Lewin, 2002, s. 95. 
92 Gotthard, 2002, s. 158. 
93 Viemerö, 2004, s. 343. 
94 Viemerö, 2004, s. 328. 
95 Lewin, 2004, s. 148. 
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störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befann sig i en särskilt utsatt situation. 

För straffansvar för våldtäkt krävdes uppsåt.96 

 

Den 1 juli 2018 ändrades våldtäktsbestämmelsen. Den nya bestämmelsen utgår från frivillighet. 

Det krävs därför inte längre att gärningspersonen använder sig av våld eller hot för att göra sig 

skyldig till våldtäkt. Efter lagändringen är det tillräckligt att personen har genomfört ett samlag, 

eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

samlag, med en person som inte deltar frivilligt, 6 kap. 1 § 1 st. BrB.  De utnyttjandefall som i 

den tidigare bestämmelsen kunde finnas i 6 kap. 1 § 2 st. BrB överfördes oförändrade till den 

nya bestämmelsens 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB.97 Detta genom att den som på grund av, bland 

annat, en psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt situation som gärningspersonen 

otillbörligt utnyttjar aldrig ska anses delta frivilligt, enligt 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB. Det krävs 

även efter lagändringen uppsåt för att fällas till svars för våldtäkt. Straffansvar för oaktsam 

våldtäkt infördes i 1a § BrB för den som är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den 

andra personen inte deltar frivilligt.98 

 

I förarbetena till den nya sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet framfördes att det 

saknades skäl att ändra lagstiftningen vad gäller otillbörligt utnyttjande av den som, bland annat 

på grund av psykisk störning, befinner sig i en särskilt utsatt situation. Detta motiverades med 

att bestämmelsen varit föremål för en översyn och lagändring så sent som 2013 och att det finns 

en väl etablerad praxis för hur de olika fallen ska tolkas och tillämpas.99 En av fördelarna med 

att en ny lagstiftning inte skiljer sig i alltför stort hänseende från tidigare lagstiftning är att äldre 

praxis kan tillämpas till viss del även på den nya lagstiftningen.100 

 

4.2.1 Otillbörligt utnyttja 

För att utrymme ska kunna ges för frivilligt sexuellt umgänge krävs att gärningspersonen har 

uppnått sitt syfte genom att utnyttja den andres belägenhet. En objektiv bedömning om 

utnyttjandet är otillbörligt ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.101 Det krävs 

inte att offret helt saknat förmåga att värja sig eller att kontrollera sitt handlande. I vissa fall kan 

                                                 
96 Prop. 2004/05:45, s. 113. 
97 Prop. 2017/18:177, s. 41. 
98 Prop. 2017/18:177, s. 45. 
99 Prop. 2017/18:177, s. 40. 
100 Prop. 2017/18:177, s. 38. 
101 Prop. 2012/13:111, s. 112. 
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tänkas att förekomsten av vissa yttre omständigheter i sig självt är tillräckliga för att ett 

straffbart utnyttjande av en särskilt utsatt situation ska anses föreligga.102 Gärningspersonen 

behöver inte ha uppsåt i förhållande till det otillbörliga utnyttjandet. Det är tillräckligt att 

gärningspersonen har uppsåt i förhållande till de omständigheter och sakförhållanden som 

domstolen lägger till grund för sin bedömning.103  

 

4.2.2 Psykisk störning 

Före 1992 föreskrevs straffansvar bland annat för den som förmår annan till sexuellt umgänge 

genom att otillbörligt utnyttja att han eller hon är psykiskt sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd. 

I samband med en lagändring 1992 gjordes en terminologisk ändring genom att offret, istället 

för att vara psykiskt sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd, skulle lida av en psykisk störning. 

Anledningen bakom ändringen var en önskan att införa en gemensam terminologi inom 

området. Psykisk störning är ett vidare begrepp än psykiskt sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd, 

den som är psykiskt sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd anses ha en psykisk störning. Lagrådet 

menar att en psykisk störning i den i lagrummet angivna meningen normalt förutsätter att 

störningen är av mera långvarig natur. En person som till exempel drabbats av en tillfällig 

depression kan således, enligt lagrådet, inte utan vidare anses tillhöra den avsedda 

personkretsen. Eftersom avsikten är att begreppet psykisk störning ska ha samma innebörd i 

alla lagstiftningssammanhang kan dock vissa tillfälliga tillstånd vara av den arten att de måste 

bedömas som en psykisk störning.104  

 

4.2.3 Särskilt utsatt situation 

Begreppet ”särskilt utsatt situation” ersatte den 1 juli 2013 uttrycket ”hjälplöst tillstånd” med 

anledning av att man vid en utvärdering av 2005 års sexualbrottsreform konstaterat brister vid 

tillämpningen av begreppet hjälplöst tillstånd. I praxis ställdes alltför höga krav för att någon 

skulle anses befinna sig i ett hjälplöst tillstånd och bestämmelsen tillämpades mycket snävt vad 

gällde offer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.105  

 

Bedömningen om offret befinner sig i en särskilt utsatt situation bör grundas på situationen i 

sin helhet. Karakteristiskt för en särskilt utsatt situation är att offret har klart begränsade 

möjligheter att freda sin sexuella integritet. Avgörande vid bedömningen ska vara om personen 

                                                 
102 Prop. 2012/13:111, s. 30. 
103 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
104 Prop. 1991/92:35, s. 24. 
105 Prop. 2012/13:111 s. 26. 
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som utsatts befinner sig i en situation där det finns begränsade möjligheter att fritt avvisa 

sexuella handlingar.106 En konsekvens av detta är att samtycke inte befriar från ansvar och att 

såväl de situationer där gärningspersonen tagit initiativet till den sexuella handlingen, som 

situationer när offret varit initiativtagare till den, omfattas av bestämmelsen. 107 

Gärningspersonen behöver inte ha uppsåt i förhållande till att målsäganden befinner sig i en 

särskilt utsatt situation. Det är tillräckligt att gärningspersonen har uppsåt i förhållande till de 

omständigheter och sakförhållanden som domstolen ska bedöma.108  

 

5 Bevisningen i brottmål 
 

5.1 Inledning 

Denna del av uppsatsen ger en översiktlig genomgång av de delar av de allmänna 

bestämmelserna om bevisningen i brottmål som anses vara av betydelse för uppsatsens syfte 

och för förståelsen av bevisvärderingen av den muntliga utsagan.  

 

5.2 Allmänt om bevisningen i brottmål 

Bevisning ska enligt 35 kap. 8 § rättegångsbalken (RB) som huvudregel upptas vid 

huvudförhandlingen. Stadgandet ger uttryck för principen om bevisomedelbarhet, som bygger 

på ett antagande om att rätten då har bäst förutsättningar att värdera bevisningen.109 I mål där 

det har hållits huvudförhandling ska domen bygga på det som har förekommit vid 

förhandlingen, 30 kap. 2 § 1 st. RB. Något annat material får rätten inte beakta. Vad som har 

sagts under förundersökningen får åberopas endast i vissa fall och under särskilda 

förutsättningar, 35 kap. 14 § RB, 36 kap. 16 § 2 st. RB och 37 kap. 3 § RB. 

 

5.3 Bevisbördan 

Det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål, det finns inga situationer i vilka den tilltalade 

behöver bevisa sin oskuld.110 Var bevisbördan ligger följer inte av någon bestämmelse i RB, 

men framgår av lagens förarbeten. 111  Åklagarens bevisbörda anses också följa av 

oskyldighetspresumtionen i artikel 6. 1 av den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna (EKMR). Konventionen är sedan 1994 en del av svensk rätt genom 

                                                 
106 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
107 Prop. 2017/18:177, s. 17. 
108 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
109 Ekelöf, 2009, s. 44. 
110 Diesen, 2005, s. 49. 
111 SOU 1938:44, s. 379. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/SFS1942-0740_K35_P14?src=document
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lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Även principen om in dubio pro reo, i 

tveksamma fall till förmån för den tilltalade, anses ge uttryck för åklagarens bevisbörda.112  

 

5.4 Beviskravet 

Grundläggande för brottmålsprocessen är tanken att ingen oskyldig ska fällas till ansvar för 

brott. Förutom att åklagaren bär bevisbördan för den tilltalades skuld krävs därför även stark 

bevisning till stöd för åtalet. Hur stark bevisningen ska vara framgår inte av RB utan har 

överlämnats till praxis.113 HD har bland annat i NJA 1980 s. 725, NJA 1982 s. 525, NJA 1991 

s. 83, NJA 1992 s. 446, NJA 2010 s. 671, NJA 2009 s. 447 I och NJA 2017 s. 316 I och II 

fastslagit att det för den tilltalades skuld förutsätts att domstolen genom den utredning som 

förebringats i målet finner det ha blivit ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig 

skyldig till vad som lagts honom till last. Enligt Gregow menas med detta att det praktiskt sett 

ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig.114 HD har inte närmare angett hur starkt 

ett tvivel ska vara för att det ska anses vara ett rimligt tvivel. Någon fullständig visshet om den 

tilltalades skuld går enligt Ekelöf inte att uppnå. För att kunna bekämpa brottslighet måste 

därför en viss osäkerhet att godtas. En mycket låg risk för att bevisningen är otillräcklig, eller 

att den värderats felaktigt, måste därför accepteras.115 Prövningen av om bevisningen räcker för 

att fastställa den tilltalades skuld bortom rimligt tvivel ska utgå från objektiva 

bedömningsgrunder.116 

 

Från vissa håll har framförts att beviskravet är lägre vid mindre allvarlig brottslighet. Diesen 

argumenterar dock för att beviskravet inte påverkas av brottmålets typ och karaktär, men menar 

att det kan variera mellan olika rekvisit. Bland de rekvisit som svårligen kan bevisas bortom 

rimligt tvivel nämner han den subjektiva täckningen, som av naturliga skäl är svårare att 

bevisa.117 Inte heller Ekelöf anser att det sker någon nämnvärd sänkning av beviskravet vid 

mindre allvarlig brottslighet, men menar att vissa ansvarsförutsättningar, till exempel nödvärns-

invändningar, har ett lägre beviskrav.118  

 

                                                 
112 Ekelöf, 2009, s. 150. 
113 Schelin, 2007, s. 58. 
114 Gregow, 1996, s. 510. 
115 Ekelöf, 2009, s. 153. 
116 Mellqvist, 2013, s. 753. 
117 Diesen, 2015, s. 149. 
118 Ekelöf, 2009, s. 155. 
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6 Bevisvärderingen av muntliga utsagor 
 

6.1 Inledning 

För förståelsen av bevisvärderingen av den muntliga utsagan inleds detta avsnitt med en 

genomgång om principen om fri bevisvärdering, innan bevisvärderingen av den enskilda 

muntliga utsagan behandlas. Eftersom muntliga utsagor från målsäganden med intellektuella 

funktionsnedsättningar ibland läggs fram i form av videoinspelade förhör från 

förundersökningen finns en särskild del om bevisvärderingen av videoinspelade förhör. Sedan 

följer ett avsnitt om HD:s bevisvärderingsmodell innan uppsatsen går in närmare på de 

erfarenhetssatser som ingår i bevisvärderingsmodellen. För det fall det finns stöd för att 

erfarenhetssatsen kan ges ett större tolkningsutrymme när målsägande är ett barn poängteras 

detta särskilt. Anledningen till detta är att vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kan 

ha likartade kognitions- och kommunikationsproblem som barn. 

 

6.2 Principen om fri bevisvärdering 

Med bevisvärdering innebär att domaren bildar sig en uppfattning om styrkan hos bevisningen 

i målet. Det är genom bevisvärderingen som domstolen tar ställning till om beviskravet kan 

anses uppfyllt.119 I Sverige råder fri bevisvärdering, vilket kommer till uttryck i 35 kap. 1 § RB. 

Där framgår att rätten efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit ska avgöra vad som 

är bevisat i målet. Stadgandet ger uttryck både för principen om fri bevisföring och principen 

om fri bevisvärdering, även om detta inte framgår tydligt av bestämmelsens ordalydelse.120 Allt 

som har förekommit vid huvudförhandlingen får, och ska, således beaktas.121 Det innebär att 

det inte finns någon begränsning vad gäller de kunskapskällor som får användas för att finna 

sanningen och att domaren vid värderingen av den föreliggande bevisningen inte är bunden av 

några legala regler.122  

 

Någon given metod för bevisprövning och bevisvärdering finns således inte.123 Förarbeten till 

RB anger dock ett ramverk för bevisprövningen. Där framgår att domaren inte får grunda sitt 

avgörande på subjektiva antaganden, godtycke eller intuition. Vidare ska varje enskilt bevis 

analyseras och värderas för sig. 124  Avgörandet ska också vara objektivt grundat, så att 

                                                 
119 Ekelöf, 2009, s. 160. 
120 Ekelöf, 2009, s. 26. 
121 Gregow, 1996, s. 510. 
122 SOU 1938:44, s. 377. 
123 Diesen, 2015, s. 52. För mera om olika metoder för bevisprövning se Diesen, 2015, s. 31–51. 
124 SOU 1938:44, s. 378. 
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bevisvärderingen ska kunna accepteras av andra förståndiga personer. Bevisvärderingen ska 

genomföras utifrån allmänna erfarenhetssatser och där det är fråga om erfarenheter som ligger 

utanför domarens kompetens ska sakkunskap anlitas. Med allmänna erfarenhetssatser avses 

skäl som en domare kan grunda sin bevisvärdering på utan att han eller hon behöver bevisning 

för det. Domaren ska också noggrant redogöra för sina överväganden i domskälen.125 

 

Lagens förarbeten ger således endast allmänt hållna instruktioner kring hur bevisvärderingen 

ska genomföras i praktiken.126 HD förtydligar dock i NJA 2015 s. 702 att det förhållande att det 

råder fri bevisprövning inte förhindrar att vissa principer för bevisbedömningen kan gälla i olika 

hänseenden och att sådana principer kan utvecklas i rättspraxis.  

 

6.3 Bevisvärderingen av muntliga utsagor 

Reglerna i 35 kap. 3 § 2 st. RB och 35 kap. 4 § RB ger indirekt anvisning om att muntliga 

utsagor som lämnas i vissa situationer ska värderas med särskild försiktighet. Den omständighet 

att vissa personer i en brottmålsrättegång hörs under ed, indikerar också att vissa personers 

utsagor kan tilldelas ett högre bevisvärde än andras.127 Det finns i övrigt inga regler i RB om 

värderingen av muntliga utsagor, de ska bevisvärderas på samma sätt som övrig bevisning. I 

praktiken innebär dock bevisvärderingen av muntliga utsagor särskilda svårigheter, speciellt i 

mål där det saknas övrig bevisning. 128 Även när det saknas direkta vittnesiakttagelser och 

teknisk bevisning såsom ofta är fallet när det gäller sexualbrott, kan det dock, enligt HD:s 

uttalande i NJA 1991 s. 83, finnas tillräckligt med bevisning för fällande dom. Enligt NJA 1992 

s. 446 blir domstolens huvuduppgift i dessa typer av mål att bedöma trovärdigheten av 

målsägandens uppgifter i belysning av vad som i övrigt har förekommit i målet. En trovärdig 

utsaga från målsäganden kan således, i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, 

vara tillräckligt för en fällande dom. Vikten av denna utgångspunkt poängteras sedan av HD i 

en lång rad andra rättsfall som avser bevisvärderingen av muntliga utsagor i sexualbrottsmål, 

till exempel NJA 1993 s. 68, NJA 2009 s. 447 I, NJA 2005 s. 712, NJA 2010 s. 671 och NJA 

2017 s. 316 I. Trots detta menar Diesen att HD-praxis från 2005 och framåt visar att kraven på 

målsägandens utsaga nu är så höga att man i praktiken sällan eller aldrig klarar ett åtal utan stöd 

av annan bevisning.129   

                                                 
125 SOU 1926:32, s. 255. 
126 Schelin, 2007, s. 23. 
127 Schelin, 2007, s. 24. 
128 Schelin, 2007, s. 88. 
129 Diesen, 2015, s. 279. 
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En förutsättning för att en fällande dom ska kunna grundas endast på målsägandens berättelse 

är att den tilltalade haft möjlighet att pröva bevisvärdet av den bevisning som läggs fram mot 

denne. Det följer av den kontradiktoriska principen som garanteras genom artikel 6 punkt 3 (d) 

EKMR. HD uttalade även i NJA 1992 s. 532 att en fällande dom inte får grundas på en muntlig 

utsaga om denna är den avgörande bevisningen och den tilltalade inte genom motförhör i något 

skede under rättegång eller förundersökning fått möjlighet att pröva bevisvärdet av utsagan. 

HD hänvisar i denna del till Europadomstolens praxis.130 

 

Vid bevisvärderingen av målsägandens muntliga utsaga är det inte tillräckligt att målsägandens 

uppgifter framstår som mer tillförlitliga än den tilltalades, detta följer av HD:s uttalanden i NJA 

1992 s. 446, NJA 2009 s. 447 I och NJA 2017 s. 316 II. En sådan ordning skulle, enligt HD, 

innebära att det beviskrav som allmänt anses gälla i brottmål skulle efterges. Det som krävs är 

att målsägandens uppgifter är så trovärdiga att det är klarlagt bortom rimligt tvivel att den 

tilltalade begått gärningen som lagts denne till last.131 Gregow menar att detta krav innebär att 

målsägandens berättelse måste bedömas som väldigt stark. Han menar också att det även krävs 

att den tilltalades version i motsvarande utsträckning saknar trovärdighet. 132  Eftersom 

åklagaren har bevisbördan för åtalet innebär beviskravet att utgångspunkten i processen är 

målsägandeutsagan. När målsägandens utsaga och annan bevisning inte uppnår bortom rimligt 

tvivel behöver inte motbevisningens styrka prövas.133 Denna ordning förtydligas i NJA 2017 s. 

316 I, där HD uttalar att den tilltalades berättelse och den bevisning i övrigt som denne åberopat, 

värderas som motbevisning först när målsägandens berättelse, tillsammans med eventuell annan 

bevisning, i sig anses vara tillräckligt stark för att beviskravet ska vara uppfyllt. 

 

6.4 Särskilt om bevisvärderingen av videoinspelade förhör 

Utsagor ska som huvudregel avges muntligen inför rätten, vilket följer av muntlighetsprincipen 

i 46 kap. 5 § RB samt av principen om bevisomedelbarhet som framgår av 35 kap. 8 § RB. Där 

stadgas att bevis ska upptas vid huvudförhandlingen. Endast en utsaga som lämnas genom 

förhör under huvudförhandlingen kan sägas upptas vid huvudförhandlingen. Bestämmelsens 

syfte är att bidra till en så säker bevisvärdering som möjligt och är även ett uttryck för principen 

om det bästa bevismaterialet.134 De argument som ofta framförs mot möjligheter att göra avsteg 

                                                 
130 Se till exempel Europadomstolens dom i Unterpertinger mot Österrike den 24 november 1986. 
131 Gregow, 1996, s. 516. 
132 Diesen, 2015, s. 270. 
133 Schelin, 2007, s. 97. 
134 Ekelöf, 2009, s. 44. 
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från principen om att förhör ska ske muntligen inför domstolen sammanfattas inte sällan genom 

uttrycket ”papper rodnar inte”.135 Förutsättningarna för en god bevisvärdering anses således 

sämre när utsagan presenteras på annat sätt.136  

 

Ibland förekommer det att målsägandens muntliga utsaga presenteras genom att videoförhör 

från förundersökningen spelas upp för rätten. Enligt 35 kap. 14 § 1 och 3 st. RB får en berättelse 

som någon lämnat genom ljud- och bildupptagning under förundersökningen åberopas som 

bevis om det är särskilt föreskrivet samt om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan 

hållas vid eller utom huvudförhandling. Ljud- och bildupptagning under förundersökningen får 

också åberopas om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenheter som 

ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas medföra, vad som kan antas stå att vinna 

med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga omständigheter. Bestämmelsen 

används bland annat vid förhör med barn i sexualbrottsmål, eftersom det ofta anses olämpligt 

att höra barnet inför rätten.137  

 

För att en muntlig utsaga som lämnas genom videoinspelat förhör ska ha ett så högt bevisvärde 

som möjligt, och av rättssäkerhetsskäl, ställs enligt NJA 1986 s. 821 krav både på förhörets 

metodik och innehåll. Förhöret bör inledas genom att målsäganden lämnar en fri och spontan 

redogörelse för det inträffade, först därefter ska följdfrågor ställas. Genom frågor får därefter 

berättelsens hållbarhet belysas och uppgifterna kompletteras.  

 

HD förtydligar i NJA 1993 s. 616 att målsägandens uppgifter kan vara tillräckliga för en 

fällande dom även när de lämnas genom videoförhör, men att uppgifterna då måste bedömas 

med särskild försiktighet. Anledningen till att presentationsformen kräver särskild försiktighet 

vid bevisvärderingen av målsägandens muntliga utsaga är att varken rätten själv, eller försvaret 

inför rätten, kunnat ställa förtydligande frågor. Bedömningen av bevisvärdet av utsagan kan 

inte heller grundas på sådana intryck som ett förhör inför domstolen förmedlar. För att en 

muntlig utsaga som lämnas genom videoförhör ska kunna ges ett högt bevisvärde ska förhöret, 

enligt HD, ha skett under betryggande former och utförts på ett kompetent sätt. Det ska också 

av inspelningen vara möjligt att iaktta målsägandens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ett visst 

krav på kvaliteten av själva inspelningen förefaller således också uppställas. 

                                                 
135 SOU 2001:103, s. 377. 
136 Diesen, 2015, s. 279. 
137 Ekelöf, 2009, s. 49. 
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6.5 Högsta domstolens bevisvärderingsmodell för muntliga utsagor 

En muntlig utsagas bevisvärde avgörs genom en prövning utifrån olika erfarenhetssatser, 

kriterier, som enligt HD:s praxis antas känneteckna en sanningsenlig utsaga. Dessa 

erfarenhetssatser ska, enligt Ekelöf, inte anses utgöra en metod men kan och bör ändå få 

betydelse vid för bevisvärderingen av en muntlig utsaga.138 Enligt Schelin bygger denna praxis 

på en hypotes om att den sanna utsagan innehållsmässigt skiljer sig kvalitativt från den 

lögnaktiga. Frågan om vilka av dessa erfarenhetssatser som är vetenskapligt hållbara har varit 

föremål för forskning under de senaste decennierna. Enligt Schelin finns det stöd i forskning 

för vissa av erfarenhetssatserna men ett antal, främst beteendemässiga, kriterier har fått orimligt 

stort inflytande på bedömningen.139 Willén och Strömwall är av åsikten att kriterierna saknar 

både vetenskaplig grund och objektiv prägel.140  

 

Diesen anser att det är viktigt att den som genomför bevisvärderingen av den muntliga utsagan 

är medveten om de risker som följer av en alltför strikt tillämpning av 

bevisvärderingsmodellen.141 Bedömningen kan lätt bli schabloniserad utifrån hur en tillförlitlig 

utsaga antas se ut och hur en pålitlig person förväntas bete sig. Det blir särskilt problematiskt 

när personen som bedöms tillhör en mera svårbedömd kategori, som till exempel invandrare 

och barn, menar Diesen.142 Även Schelin poängterar att bevisvärderingsmodellen aldrig får 

tillämpas mekaniskt, det krävs alltid en bedömning i det enskilda fallet. Hon menar vidare att 

bedömningen bör ske på ett mera försiktigt och förfinat sätt än vad som görs idag.143  

 

Ett annat problem med bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor är, enligt Diesen, det 

förhållande att den tillämpas även på små barns utsagor. Diesen menar att föga hänsyn tas till 

att barn, på grund av bland annat bristande erfarenheter och bristande språk, kan ha svårigheter 

att berätta. Barns utsagor bedöms således efter vuxna ramar och ett rationellt 

vuxenperspektiv.144 I NJA 2017 s. 316 I lyfter HD denna typ av problematik genom att uttala 

att en kriterieprövning för muntliga utsagor kan vara svår att använda sig av vid bedömning av 

utsagor från personer som av olika skäl har en bristande förmåga att uttrycka sig muntligen. 

HD hänvisar till Per Anders Granhags uttalanden i SOU 2017:7, där Granhag lyfter att 

                                                 
138 Ekelöf, 2009, s. 175. 
139 Schelin, 2007, s. 211. 
140 Willén, Strömwall, 2012, s. 755. 
141 Diesen, 2015, s. 274. 
142 Diesen, 2015, s. 274. 
143 Schelin, 2007, s. 211. 
144 Diesen, 2015, s. 278. 
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kriterieprövningen gynnar verbalt begåvade individer med väl utvecklad språkförmåga. Den 

som använder tolk eller som har en mindre utvecklad förmåga att avge verbala berättelser 

missgynnas.145  

 

Trots bevisvärderingsmodellens brister menar dock Diesen att modellen är en bättre metod än 

att endast gå på känsla, då bedömaren genom att gå igenom ett stort antal aspekter tvingas vara 

noggrann och analytisk istället för att göra intuitiva helhetsbedömningar.146 Genom att rätten 

värderar muntliga utsagor utifrån bevisvärderingsmodellen kan den undvika att 

bevisvärderingen grundas på allmänna intryck eller på en allmän övertygelse om huruvida en 

person talar sanning. 147  Ekelöf menar dock att en alltför strikt tillämpning av de 

erfarenhetssatser som HD identifierat riskerar att strida mot principen om fri bevisvärdering. 

Han ifrågasätter även att den omständighet att HD vid ett tillfälle tilldelat ett kriterium 

bevisvärde per automatik skulle innebära att detta kriterium även har värde i ett senare mål, 

särskilt i de fall senare forskning visat att kriteriet har ett begränsat vetenskapligt värde. Ekelöf 

menar att detta sammanhänger med dynamiken som följer av principen om fri 

bevisvärdering.148  

 

6.6 Erfarenhetssatser för bevisvärderingen av muntliga utsagor 

6.6.1 Berättelsen är sammanhängande och klar 

HD anför i en rad rättsfall, till exempel NJA 1980 s. 725, NJA 1991 s. 83 och NJA 2009 s. 447 

II att en utsaga som är sammanhängande och klar kan antas ha verklighetsförankring och därför 

kan anses trovärdig. När en berättelse är vag talar det således, enligt NJA 2010 s. 671, emot 

utsagans trovärdighet. Kravet på att berättelsen ska vara klar förefaller, av naturliga skäl, 

viktigast vad avser de för åtalet centrala punkterna, vilket får stöd av HD:s uttalanden i NJA 

2017 s. 316 II.   

 

HD vidareutvecklar tanken om den sammanhängande utsagan i NJA 1992 s. 446 där de uttalar 

att utsagan ska vara i sina detaljer sammanhängande och bilda en sammanhållen helhet. Vad 

som menas med en sammanhållen helhet framgår inte av HD:s resonemang, men enligt Schelin 

ska detta kriterium förstås som att berättelsen ska vara logisk och homogen och hållas ihop på 

                                                 
145 SOU 2017:7, bilaga 7, s. 211.  
146 Diesen, 2015, s. 278. 
147 Diesen, 2015, s. 270. 
148 Ekelöf, 2009, s. 178. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/NJA_1991_S_0083?src=document
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ett naturligt sätt.149 Enligt Willén och Strömwall tolkas ibland kriteriet på en sammanhållen och 

klar berättelse som ett krav på att berättelsen ska återges i kronologisk ordning.150  

 

6.6.2 Berättelsen saknar svårförklarliga moment 

En berättelse som saknar svårförklarliga moment eller punkter som ger anledning att tvivla på 

utsagans innehåll anses, enligt HD:s resonemang i NJA 1980 s. 725, som trovärdig. Vad som 

närmare menas med detta framgår inte, men Schelin menar att man i kriteriet möjligen kan tolka 

in ett allmänt krav på att en utsaga ska vara rimlig och sannolik. HD uttalar i NJA 1993 s. 616 

att utsagan inte får innehålla moment som ger anledning att tvivla på uppgifternas 

verklighetsförankring. Uttalandet avser i detta fall en utsaga från ett barn. Som exempel på 

förhållanden som kan ge anledning att tvivla på utsagans innehåll anger Willén och Strömwall 

osannolika punkter, motsägelser, uppenbara felaktigheter och stora överdrifter.151 HD uttalar 

exempelvis i NJA 1992 s. 446 att en punkt i målsägandens berättelse som är ägnad att inge 

tvivel är den påstådda frekvensen av övergreppen, närmare 400 stycken. Även om antalet 

övergrepp är överdrivet menar dock HD i detta fall att det knappast förringar trovärdigheten i 

hennes berättelse i stort. Gregow menar dock att det finns anledning att inte över huvud taget 

godta berättelsen i det fall viktiga uppgifter om påstådda gärningar av något skäl måste bedömas 

som i sig osannolika.152 Enligt Schelin hör kravet att berättelsen ska sakna svårförklarliga 

moment samman med beviskravet. När en utsaga innehåller svårförklarliga punkter, eller när 

det finns annan anledning att betvivla uppgifterna, kan det innebära att beviskravet inte är 

uppfyllt.153  

 

6.6.3 Berättelsen är utförlig och lång 

HD har i NJA 1988 s. 40, NJA 1991 s. 83 och NJA 1992 s. 446 lyft fram att den omständighet 

att en utsaga är lång kan visa på att den har verklighetsförankring. En kortfattad berättelse kan 

på motsvarande sätt tala emot utsagans trovärdighet. I NJA 2017 s. 316 II ansågs att 

målsäganden, när hon berättade om händelseförloppet med egna ord, lämnade en kortfattad 

berättelse samt att hon besvarade förhörsledarens frågor på ett korthugget sätt, innebära en 

påfallande brist i målsägandens berättelse.  

 

                                                 
149 Schelin, 2007, s. 164. 
150 Willén, Strömwall, 2012, s. 747. 
151 Willén, Strömwall, 2012, s. 747. 
152 Gregow, 1996, s. 518. 
153 Schelin, 2007, s. 168. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/NJA_1991_S_0083?src=document
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Även en utsagas utförlighet kan, enligt HD:s motivering i NJA 2005 s. 712 och NJA 2009 s. 

447 I tala för en utsagas trovärdighet Vad som krävs för att en utsaga ska anses utförlig framgår 

dock inte närmare av HD:s motivering och Willén och Strömvall framhåller att den faktiska 

innebörden av begreppet är oklart.154 Anledningen bakom att en lång och utförlig berättelse 

anses vara mera trovärdig kan vara att ju längre och mera utförlig en berättelse är, desto svårare 

är det för berättaren att hålla ihop berättelsen, menar Schelin. Risken att berättaren försäger sig 

eller motsäger sig själv ökar. Eftersom en längre berättelse innehåller mera information finns 

det också en ökad möjlighet för bedömaren att kontrollera om någon del av utsagan kan 

ifrågasättas.155  

 

6.6.4 Berättelsen är levande och detaljrik 

En berättelse som är detaljerad antas ofta, enligt HD:s uttalanden ibland annat NJA 1980 s. 725, 

NJA 2009 s. 447 I och II, NJA 1988 s. 40 och NJA 2005 s. 712, ha verklighetsförankring och 

därigenom vara mera trovärdig. Vad som krävs för att en utsaga ska anses uppfylla kravet på 

detaljrikedom framgår inte av HD:s praxis. Vilka krav som ställs på detaljernas kvalitet har 

dock vidareutvecklats i NJA 1992 s. 446 där HD uttalar att det för utsagans trovärdighet talade 

att den innehöll flera pregnanta detaljer som tillsammans bildade en sammanhållen helhet. Det 

förefaller således inte vara mängden detaljer som är avgörande utan detaljernas art.156 Vilken 

typ av detaljer som anses tillräckligt pregnanta för att ha betydelse för bedömningen av 

berättelsen trovärdighet framgår inte tydligt av HD:s praxis. Som exempel på detaljer som 

ansetts vara tecken på en trovärdig berättelse nämns dock i NJA 1993 s. 68 replikskiften som 

anknyter till förhållandena inom familjen. Ett annat exempel följer av NJA 1993 s. 616 där 

detaljer om målsägandens tankar och känslor, enligt HD, ger det omedelbara intrycket att 

målsäganden återger minnesbilder av något som hon verkligen har upplevt. När berättelsen i de 

centrala delarna av händelseförloppet innehåller färre detaljer än andra delar av berättelsen 

anses det tala emot berättelsens trovärdighet, detta följer av HD:s resonemang i NJA 2010 s. 

671. Även Gregow poängterar att det är just detaljerna beträffande själva händelseförloppet 

som är av vikt vid bedömningen av om omständigheterna kring övergreppet framstår som 

sannolika.157  

 

                                                 
154 Willén, Strömwall, 2012, s. 747. 
155 Schelin, 2007, s. 185. 
156 Schelin, 2007, s. 187. 
157 Gregow, 1996, s. 518. 
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Diesen menar dock att olika detaljer kan förväntas i olika situationer att en domare bör ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilka detaljer som kan förväntas i den aktuella 

situationen. Förutsättningarna för målsäganden att återge en detaljerad berättelse påverkas, 

enligt Diesen, både av fysiska observationsmöjligheter som avstånd och ljus, som av psykiska 

observationsmöjligheter, som hur unik och allvarlig händelsen är för de inblandade.158 Hänsyn 

måste också tas till att olika personer har olika förmåga att återberätta detaljerat och till att olika 

domare har olika uppfattning om när en berättelse är att se som detaljrik, menar Diesen.159  

 

6.6.5 Berättelsen är konstant över tid 

Vad gäller att utsagan ska vara konstant över tid framgår av NJA 1980 s. 725 att HD lägger vikt 

vid om utsagan återges på samma sätt, med detta menas främst att den har samma innehåll, vid 

flera tillfällen. Även i NJA 1992 s. 446 uttalar HD att det förhållande att målsäganden i allt 

väsentligt har uppgett detsamma vid de olika förhören med henne måste tillmätas betydelse vid 

bedömningen av tillförlitligheten av hennes utsaga. Genom NJA 1988 s. 40 gjorde HD vidare 

en inskränkning av vilka avvikelser som ska beaktas genom att uttala att berättelsen bör stämma 

överens i alla avseenden av betydelse. Schelin menar att det med detta får antas att det krävs en 

koppling till centrala delar av målet och åklagarens gärningspåstående.160  

 

Enligt Schelin kan avvikelser över tid ofta medföra att trovärdigheten av hela den muntliga 

utsagan ifrågasätts.161 När en berättelse innehåller uppgifter som ändras över tid är det därför 

av vikt att den som lämnat uppgiften har en godtagbar förklaring till det.162 Detta påstående får 

stöd av HD:s motivering i NJA 1991 s. 83 där HD uttalar att målsäganden, när hon kommit med 

tillägg och förtydliganden i HD som avviker från vad som tidigare sagts i tingsrätt och hovrätt, 

förklarat detta med att upplevelserna varit sådana att hon förtränga dem och att det är först nu 

som hon kunnat erinra sig och i tid placera vissa händelser. Särskilt när det gäller traumatiska 

minnen är det, enligt Diesen, inte ovanligt att minnena växer fram med tiden. Han menar vidare 

att det är förenligt med minnets karaktär att uppgifter bearbetas och därmed förändras och anser 

därför att bedömningen av betydelsen av avvikelser över tid måste göras mera individuell och 

nyanserad.163 Anledningen till en avvikelse kan, enligt Diesen, vara något så enkelt som att 

                                                 
158 Diesen, 2015, s. 276. 
159 Diesen, 2015, s. 275. 
160 Schelin, 2007, s. 166 not 12.  
161 Schelin, 2007, s. 100. 
162 Schelin, 2007, s. 168. 
163 Diesen, 2015, s. 276. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/NJA_1991_S_0083?src=document


35 

 

personen glömde att ta upp omständigheten i det spontana återberättandet och att förhörsledaren 

inte ställde några frågor om det.164 Gregow är av åsikten att det i vissa fall, som till exempel 

med hänsyn till brottslighetens beskaffenhet och målsägandens ålder i incestmål, inte är särskilt 

anmärkningsvärt att vissa uppgifter förändras. I vart fall inte om det kan ges en godtagbar 

förklaring därtill.165   

 

Eftersom svagheter i en utsaga kan repareras, utan att tillförlitligheten av utsagan blir lidande, 

genom att målsäganden lämnar en rimlig förklaring till avvikelsen är det av vikt att rätten inte 

nöjer sig med att konstatera att det finns brister i en utsaga, menar Schelin. Rätten måste också 

undersöka om målsäganden kan ge en förklaring till avvikelsen.166 För det fall målsäganden  

kan lämna en adekvat och godtagbar förklaring till en avvikelsen finns dessutom, enligt Schelin, 

en tendens att samtliga uppgifter, även de uppgifter som inte omfattas av förklaringen, tillmäts 

ett högre bevisvärde.167 Schelin menar att detta kan få stora konsekvenser för den som inte 

lyckas lämna någon rimlig förklaring till avvikelsen, då denne hamnar i ett väsentligt sämre 

bevisläge.168 Konstanskriteriet tillämpas i regel på ett alltför mekaniskt sätt vilket kan få som 

konsekvens att en konstaterad avvikelse leder till fel slutsatser om avvikelsens betydelse.169 

Enligt Schelin bör man vid bedömningen lägga vikt vid vilka uppgifter det är som förändras, 

att berättelsen växer bör inte behandlas som lika negativt som om fakta, utan godtagbar 

förklaring, ändras. Vid vissa typer av brott anser Schelin att en viss tillväxt snarare kan 

förväntas.170 

 

6.6.6 Berättelsen stämmer med kontrollerbar punkt 

Starkast stöd får en muntlig utsaga om den kan styrkas av annan bevisning. I NJA 1991 s. 83 

och NJA 2009 s. 447 I och II anför HD att det är ett rimligt krav att berättelsen, till den del det 

är praktiskt möjligt, kontrolleras under förundersökningen. När åtminstone delar av 

målsägandens berättelse kan kontrolleras ger det, enligt HD:s motivering i det senare av de två 

rättsfallen, ett bättre underlag för bedömningen av utsagan och därmed ett mera robust 

bevisläge. För det fall delar av målsägandens berättelse framstår som tvivelaktiga när de ställs 

mot annan utredning går det knappast att tala om en alltigenom trovärdig och tillförlitlig utsaga. 

                                                 
164 Diesen, 2015, s. 277. 
165 Gregow, 1996, s. 518. 
166 Schelin, 2007, s. 168. 
167 Schelin, 2007, s. 100. 
168 Schelin, 2007, s. 100. 
169 Schelin, 2007, s. 189. 
170 Schelin, 2007, s. 101. 
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HD menar att det i målet talar emot målsägandens trovärdighet att uppgiften om att övergreppet 

skett under knivhot saknar stöd i den övriga utredningen då den kniv som undersökts inte visade 

några spår av DNA, varken från målsägandens eller från gärningspersonen. HD poängterar dock 

att detta inte utan vidare behöver leda till bedömningen att åtalet inte är styrkt, men att det då 

torde krävas annan bevisning som entydigt visar att det av åklagaren påstådda 

händelseförloppet har ägt rum. Annan bevisning som utsagan bör jämföras mot är exempelvis, 

enligt NJA 1980 s. 725, läkarundersökningar. 

 

När någon del av berättelsen, till de delar den kan kontrolleras mot andra uppgifter, visar sig 

felaktig menar Willén och Strömwall att även resten av berättelsen kan kontamineras. Med detta 

menas att det då ligger närmare till hands för domstolen att anta att även andra delar av 

berättelsen är osanna.171 Även Gregow framhåller att det är oundvikligt att sådana avvikelser 

inverkar även på tillförlitligheten av övriga uppgifter.172 Principen om ”falsus in uno, falsus in 

omnibus”- den som ljuger om något, ljuger om allt – ger uttryck för denna effekt.  Det är, enligt 

Diesen, ett klassiskt fel inom bevisprövningen att tillämpa denna princip eftersom 

trovärdigheten blir knuten till en person, och inte till en uppgift.173 Schelin, som kallar denna 

kontaminering för smittoeffekten, menar att den även kan verka i positiv riktning. I de fall 

stödbevisning finns för vissa delar av målsägandens utsaga ökar trovärdigheten för hela 

utsagan, även i de delar stödbevisning saknas.174 Att utgå från att sanningshalten i en del av en 

utsaga är representativ för hela utsagans tillförlitlighet är, enligt Schelin, en grov förenkling 

som inte har något belägg i forskning. För att undvika felaktiga slutsatser, menar Schelin, 

istället att en individuell prövning måste göras för varje moment av utsagan.175 

 

6.6.7 Berättelsen är spontan och fritt berättad 

I NJA 1986 s. 821 och NJA 1993 s. 616 anför HD att det förhållande att målsäganden lämnar 

berättelsen spontant talar för att målsäganden återger minnesbilder av något som hon verkligen 

upplevt. När en berättelse inte lämnas spontant behöver det dock inte nödvändigtvis innebära 

att målsäganden inte är tillförlitlig, i vart fall inte så länge det finns en rimlig förklaring till 

detta. I NJA 1993 s. 68 konstaterar HD att målsäganden ibland dröjt länge med svar på 

framställda frågor och ofta inte lämnat något svar förrän förhörsledaren upprepat frågan. HD 

                                                 
171 Willén, Strömwall, 2012, s. 747. 
172 Gregow, 1996, s. 518. 
173 Diesen, 2015, s. 277. 
174 Schelin, 2007, s. 172. 
175 Schelin, 2007, s. 206. 
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menar dock i första hand att detta kan förklaras med att målsäganden funnit det plågsamt och 

svårt att närmare gå in på vad som inträffat. Avsaknaden av spontanitet i svaren anses därför 

inte tala emot målsägandens tillförlitlighet.  

 

Schelin anser att kravet på spontanitet och fritt berättande är tvådelat och avser både 

förhörsmetodiken och målsägandens berättarstil. Det följder av detta kriterium, enligt Schelin, 

att utsagan inte bör vara en produkt av ledande frågor. Berättelsen ska ha lämnats fritt och utan 

press. Enligt Schelin innehåller en spontant lämnad berättelse främst centrala iakttagelser. Den 

innehåller således mindre information, men mera relevant sådan. Det är med anledning av detta 

som det är av betydelse om berättelsen har lämnats spontant när berättelsens sanningshalt ska 

bedömas.176 

 

6.6.8 Målsäganden ger ett trovärdigt intryck 

Både i NJA 1991 s. 83 och NJA 1992 s. 446 uttalar HD att det sätt på vilken berättelsen lämnats 

har gett ett trovärdigt intryck, vilket talar för att berättelsen är sann. Ingen närmare beskrivning 

på vad som avses med det sätt på vilken berättelsen lämnats följer av något av rättsfallen. När 

den muntliga utsagan anses ge intryck av att vara självupplevd, finner ofta HD även att 

målsägandens utsaga ger ett trovärdigt intryck, detta framgår till exempel i NJA 1993 s. 616.  

Ett trovärdigt intryck av målsäganden och det självupplevdas prägel anses således ofta föreligga 

samtidigt. När så är fallet, anser Schelin, att det finns ett starkare stöd för utsagans riktighet än 

om det bara ett av förhållandena anses föreligga. Schelin menar att det i bedömningen av om 

målsäganden ger ett trovärdigt intryck ofta ingår en omedveten bedömning av det allmänna 

intryck en person ger. En del av detta allmänna intryck är personens kroppsspråk.177 Intryck av 

trovärdighet och det självupplevdas prägel utgör därför, enligt Schelin, snarare en övergripande 

bedömning kopplad till den direkta frågan om målsäganden talar sanning.178 Gregow anser att 

det vid en sådan bedömning föreligger stora risker för misstag, eftersom bedömningen lätt blir 

subjektiv och godtycklig.179  

 

Social oro kan, enligt Schelin, visa sig genom att personen beter sig spänt, nervöst eller 

klumpigt och det finns därför en risk för att personer med denna typ av beteende generellt sett 

                                                 
176 Schelin, 2007, s. 194. 
177 För mer om kroppsspråk se avsnitt 6.5.12. 
178 Diesen, 2015, s. 274. 
179 Gregow, 1996, s. 520. 
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anses mindre trovärdiga än personer som beter sig extrovert och utåtriktat.180 Schelin menar 

dessutom att konsekvensen av att målsäganden inte ger ett trovärdigt intryck kan antas vara 

större än konsekvensen av att någon av de andra erfarenhetssatserna som ingår i 

bevisvärderingsmodellen inte uppfylls. Samtidigt som bedömningen är väldigt komplex är det 

därför även av yttersta vikt att den görs utifrån ett gediget underlag.181  

 

6.6.9 Målsäganden har upprättat polisanmälan i direkt anslutning till brottet 

I NJA 1980 s. 725 uttalar HD, i den första åtalspunkten, att det talar för riktigheten av 

målsägandens utsaga att polisanmälan upprättats omedelbart efter händelsen. I den tredje 

åtalspunkten ansågs, på motsatt sätt, den omständighet att polisanmälan upprättats först tre 

dagar efter den påstådda våldtäkten tala emot utsagans riktighet. För det fall en polisanmälan 

inte upprättats omgående bör, enligt NJA 1991 s. 83, målsäganden kunna lämna en godtagbar 

förklaring till detta för att omständigheten inte ska minska utsagans bevisvärde. Anledningen 

bakom att polisanmälan har dröjt nämns även av Schelin som en omständighet av vikt vid 

bedömningen av vilken betydelse en sen anmälan har för utsagans bevisvärde. Vilken typ av 

brottslighet det handlar om, samt brottsoffrets förhållande till gärningspersonen, kan också 

påverka bedömningen. Vid grövre brottslighet, menar Schelin, att det rimligtvis bör finnas 

större anledning att polisanmäla direkt än vid mindre allvarlig brottslighet. I det fall 

gärningspersonen är en nära anhörig är det inte ovanligt att polisanmälan dröjer, en sen anmälan 

bör därför tilldelas mindre betydelse vid denna typ av brottslighet.182 Schelins antagande får till 

denna del stöd av HD:s resonemang i NJA 2005 s. 712. Med anledning av att målsäganden och 

den tilltalade var gifta med varandra konstaterar HD att målsägandens höga trovärdighet inte 

förringas av att gärningen kom att anmälas först lång tid efter det att brottet påstås ha begåtts.  

 

6.6.10 Målsäganden saknar anledning att lämna osanna uppgifter 

HD har i en lång rad rättsfall, av vilka kan nämnas NJA 1980 s. 725, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 

s. 446, NJA 1993 s. 68, NJA 1993 s. 616 och NJA 2005 s. 712 betonat att det vid bedömningen 

av trovärdigheten av målsägandens uppgifter är en väsentlig fråga om det finns någon anledning 

för målsäganden att falskeligen anklaga den tilltalade för brott. Även Gregow menar att en 

viktig fråga som domstolen bör ställa sig är om det finns någon anledning för målsäganden att 

lämna osanna uppgifter om det som inträffat.183 

                                                 
180 Schelin, 2007, s. 200. 
181 Schelin, 2007, s. 205. 
182 Schelin, 2007, s. 208. 
183 Gregow, 1996, s. 519. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/NJA_2005_S_0712?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.ub.umu.se/document/abs/NJA_1991_S_0083?src=document
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Diesen menar dock att målsägandens incitament till lögn är en utredningsgrund och inte en 

bedömningsgrund. Förekomsten av ett hämndmotiv eller ett skadeståndsmotiv kan därför, 

enligt Diesen, inte utgöra en indikation på att ett övergrepp inte har skett, utan kan endast utgöra 

en indikation till rätten om att vidta en djupare utredning.184 

 

6.6.11 Målsäganden klarar pressande förhör 

Den omständigheten att målsäganden under mycket pressade förhör lämnat trovärdiga 

förklaringar i alla hänseenden där dennes uppgifter ifrågasatts har i NJA 1988 s. 40 och  NJA 

1991 s. 83 ansetts utgöra ett tecken på utsagans sanningshalt. Schelin menar att detta kan 

missgynna den som inte kan utsättas för stor press vid förhör, varken under förundersökningen 

eller inför rätten, till exempel barn. Konsekvensen kan då bli att utsagans bevisvärde påverkas 

negativt. Det föreligger även ett problem i detta avseende vad gäller videoinspelade förhör. 

Parterna har vid videoinspelade utsagor inte samma möjligheter att hålla pressade förhör, eller 

att utreda konstaterade avvikelser på samma sätt som när förhöret hålls under 

huvudförhandlingen. Även i dessa fall kan därför utsagans bevisvärde påverkas negativt.185  

 

6.6.12 Målsäganden avger berättelsen på det sätt som förväntas av ett 
brottsoffer 

HD har beaktat det sätt på vilket den muntliga utsagan avges bland annat i NJA 1991 s. 83 och 

i NJA 1988 s. 40. I det senare av rättsfallen uttalar HD att sättet målsägandens utsaga avgetts 

på inte gör det möjligt att betvivla att det händelseförlopp hon redogjort för faktiskt ägt rum. 

Det framgår dock inte vad det är med sättet utsagan avgetts på som föranleder denna 

bedömning. I NJA 2005 s. 712 menar HD att det talar för målsägandens trovärdighet att hon 

berättat under påtaglig sinnesrörelse och vid flera tillfällen fallit i gråt när hon berättat om 

händelsen. HD anser i NJA 1993 s. 616 att den omständighet att målsäganden under förhören 

var allvarlig och samlad och med koncentrerad eftertänksamhet övervägde sina svar talar för 

hennes trovärdighet. Hennes utsaga anses också innehålla relevanta gester och ansiktsuttryck. 

Vilka de relevanta gesterna är framgår dock inte. HD poängterar också särskilt att 

uppgiftslämnarens kroppsspråk och ansiktsuttryck är ett viktigt komplement till de muntliga 

uppgifterna. Vid bedömningen av det sätt på vilket berättelsen avgetts förefaller således även 

ingå en bedömning av uppgiftslämnarens kroppsspråk, ansiktsuttryck och mimik.  

 

                                                 
184 Diesen, 2015, s. 278. 
185 Schelin, 2007, s. 168. 
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Schelin är skeptisk till bedömningar baserade på kroppsspråk och mimik och menar att 

människor i regel övervärderar sin förmåga att upptäcka lögnsignaler i någons kroppsspråk. 

Därigenom dras ofta felaktiga slutsatser från kroppsliga signaler. Sättet på vilket en utsaga 

avges bör därför vid bevisvärderingen av en muntlig utsaga tillämpas med försiktighet, menar 

Schelin. I de fall de kroppsliga signalerna avviker från det som meddelas verbalt bör 

kroppsspråket användas som underlag för att ställa kompletterande frågor, inte för att värdera 

sanningshalten i det sagda186 Schelin anser att det även finns en risk att extroverta, självsäkra 

personer bedöms som mera trovärdiga än introverta personer. Ytterligare försiktighet krävs 

därför vid bedömningen av hur berättelsens avges för att undvika att misstolka introvertas 

osäkerhet som ett tecken på lögn. 187  Enligt Schelin finns också en alltför stor tilltro till 

förhörspersonens självskattning av sin egen säkerhet. Uttalad säkerhet leder alltför ofta till att 

personen anses trovärdig och uttalad osäkerhet leder till minskad trovärdighet. Detta trots att 

forskning visar att det sällan föreligger något samband mellan den självskattade säkerheten och 

uppgiftens sanningshalt.188 

 
6.6.13 Målsägandens beteende och tillstånd  

HD har i sin bedömning av målsägandens trovärdighet i NJA 1988 s. 40 lagt vikt vid det 

förhållande att målsägandens reaktioner varit omedelbara och adekvata. Målsäganden sägs ha 

skildrat ett chocktillstånd som inträffat efter händelsen på ett sätt som, enligt HD, tyder på en 

stark och verklig upplevelse. I NJA 1993 s. 616 tillmäter HD målsägandens tillstånd betydelse 

genom att uttala att det talar för målsägandens trovärdighet att hon berättat åskådligt om den 

hjälplöshet och villrådighet som hon säger sig ha upplevt vid tillfället. Motsatsvis anser HD i 

NJA 1980 s. 725 att den omständigheten att målsäganden efter händelsen uppträtt gladlynt och 

"som vanligt" talar emot trovärdigheten och tillförlitligheten av målsägandens berättelse om 

övergrepp.  

 

Utgångspunkten för bedömningen av betydelsen av målsägandens beteende och tillstånd tycks, 

enligt Diesen, vara en föreställning om hur brottsoffer bör reagera. Bedömaren förväntar sig 

vissa offersymtom.189 Schelin delar Diesen uppfattning och menar att det finns en koppling 

mellan synen på det ideala offret och personens trovärdighet, där det ideala offret bedöms som 

                                                 
186 Schelin, 2007, s. 197. 
187 Schelin, 2007, s. 196. 
188 Schelin, 2007, s. 201. 
189 Diesen, 2015, s. 275.  
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mera trovärdigt. För den som inte framstår som det ideala offret krävs det en väsentligt starkare 

utsaga för att utsagan ska anses tillförlitlig.190  

 

Även Gregow uppmärksammar att målsägandens beteende, och i vilket tillstånd målsäganden 

i övrigt har befunnit sig under de påstådda övergreppen och under tiden därefter, är av betydelse 

vid bedömningen av målsägandens trovärdighet.191 Schelin menar att målsägandens reaktioner 

och tillstånd förvisso tillmäts ett visst värde i sig, men att de får betydelse för bevisvärderingen 

först när de kan bekräftas av en utomstående part.192 Detta antagande får stöd av HD:s praxis, 

exempelvis genom NJA 1993 s. 616, där målsägandens föräldrar bekräftat att målsäganden varit 

deprimerad. I NJA 2017 s. 316 I har målsägandens reaktioner bekräftats av vittnen som berättat 

att målsäganden inte mått bra efter händelsen, att hon kort efter den aktuella händelsen bytt 

bostad och att hon gjort sig av med sin madrass och sin säng. Vittnen har även berättat att 

målsäganden i direkt anslutning till händelsen framstod som chockad, uppriven och ledsen. HD 

menar att, bland annat, hennes sinnestillstånd starkt talar för att hon har utsatts för ett sexuellt 

övergrepp. HD anser i NJA 2009 s. 447 I att målsägandens berättelse får stöd av att hon under 

samtalet med larmcentralen lät mycket rädd och förtvivlad. Även i NJA 2017 s. 316 I anser HD 

att den omständigheten att målsäganden under samtalet med larmcentralen var upprörd och grät 

talade för trovärdigheten i hennes berättelse. Vilka reaktioner som målsäganden har uppvisat 

under samtal med larmcentralen förefaller således också vara av betydelse för bevisvärderingen 

av de muntliga uppgifterna. 

 

Gregow anser dock att man ska vara försiktig med att dra slutsatser utifrån målsägandens 

beteenden och tillstånd, även om kroppsliga eller psykiska symtom kan ges viss betydelse.193 

Sådana symtom kan enligt både Diesen och Schelin utgöra ett stöd för tolkningen av huruvida 

ett övergrepp har skett, men avsaknaden av offersymtom får inte användas som stöd för att ett 

övergrepp inte har förekommit.194 För att avsaknaden av symtom ska ha något värde krävs 

nämligen att det kan visas att ett visst symtom eller en viss reaktion med rätta kan förväntas i 

det aktuella fallet. Enligt Schelin går det inte att uttala sig om vilka reaktioner eller symtom 

som kan förväntas, eftersom forskning visar att det inte finns något typiskt sätt på vilket 

                                                 
190 Schelin, 2007, s. 204. 
191 Gregow, 1996, s. 520. 
192 Schelin, 2007, s. 175. 
193 Gregow, 1996, s. 520. 
194 Diesen, 2015, s. 275, Schelin, 2007, s. 208. 
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människor som utsätts för brott beter sig. Förekomsten av symtom, eller avsaknaden av sådana, 

bör därför endast användas med stor försiktighet, menar Schelin.195  

 

7 Bevisvärdering av muntliga utsagor för målsäganden 
med en intellektuell funktionsnedsättning 

 

7.1 Inledning 

I detta avsnitt studeras bevisvärderingen av målsägandens muntliga utsaga i ett antal 

hovrättsdomar som avser våldtäkt där målsäganden har en intellektuell funktionsnedsättning. 

För det fall tingsrättens bevisvärdering av den muntliga utsagan i det överklagade avgörandet 

avviker från hovrättens kommer även tingsrättens bevisvärdering av den muntliga utsagan att 

studeras i de delar den avviker från hovrättens. Det är endast bevisvärderingen av den enskilda 

muntliga utsagan som är av intresse för min studie, i den mån bedömningen av den muntliga 

utsagan sker i förhållande till annan bevisning har jag dock valt att översiktligt redogöra även 

för denna bevisning. 

 

7.2 Göta hovrätts dom 2013-08-02 i mål B 1683–13 

Gärningspersonen har tvingat målsäganden, som lider av en lindrig utvecklingsstörning, till 

samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförlig med 

samlag genom att trycka ner henne i soffan och sängen, dra henne i armen och tvinga isär hennes 

ben. Åklagaren åberopade vittnesförhör med en psykolog som har haft lång kontakt med 

målsäganden. Psykologen lämnade uppgift om att målsäganden är diagnosticerad med en 

lindrig utvecklingsstörning och att hennes intellekt motsvarar en 7-årings. Vidare framgick av 

vittnesförhöret att målsäganden har en språkstörning som gör att hon kastar om ord och uttryck 

och att hon har svårt att hänga med och förstå det som sägs. Personer som har en 

utvecklingsstörning har, enligt de uppgifter som psykologen lämnade, svårt att förstå 

underliggande budskap, ironi och abstrakta ord eller uttryck. 

 

Hovrätten ansåg att målsäganden i flera avseenden hade svårt att lämna en sammanhängande 

och tydlig beskrivning av händelseförloppet. Beskrivningen av sexualakten ansågs detaljfattig. 

På några punkter fann hovrätten målsägandens uppgifter om vad som hänt före och efter det 

sexuella umgänget som något motstridiga och svårförståeliga. Hovrätten menade dock att 

bristerna i hennes berättelse, mot bakgrund av vad som framkommit om hennes 

                                                 
195 Schelin, 2007, s. 209. 
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utvecklingsstörning, på inget vis framstod som anmärkningsvärda. Vissa centrala delar av 

målsägandens beskrivning av händelseförloppet var tydliga och bestämda och hon var tydlig 

med att sexuellt umgänge med gärningspersonen inte varit önskvärt från hennes sida. Hovrätten 

fann att hennes uppgifter i dessa avseenden i sig framstod som trovärdiga.  

 

Målsägandens uppgifter fick vidare, enligt hovrätten, stöd av vad vittnen berättade om hennes 

reaktion efter händelsen. Redan en förhållandevis kort stund efter övergreppet berättade 

målsäganden för vittnen om ett händelseförlopp som i väsentliga delar överensstämde med vad 

hon berättade vid tingsrätten. Det ansågs också utrett att hon vid tillfället varit mycket upprörd, 

arg och ledsen på ett sätt som hovrätten menade bekräftade att det som hon berättade var något 

som verkligen hänt. Målsäganden lämnade uppgift om att gärningspersonen varit inne i henne, 

både "där framme" och "där bak" hovrätten konstaterade dock att målsägandens uppgifter om 

det anala samlaget varit väldigt detaljfattiga. Däremot ansågs målsägandens berättelse ge 

tillräckligt stöd för att ett vaginalt samlag ägt rum.  

 

I det överklagade avgörandet, Skaraborgs tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål B 1058–13, 

ansåg tingsrätten att målsägande trots sin funktionsnedsättning förmått lämna en lång, klar och 

detaljerad berättelse. Berättelsen innehöll, enligt tingsrätten, inte några påvisbara motsägelser, 

överdrifter, konstansbrister, svårförklarliga moment, dåliga sammanhang, tveksamheter eller 

felaktigheter. Tingsrätten menade att om målsäganden fabulerat ihop sin version av 

händelseförloppet så måste hon ha gjort det på mycket kort tid och med oanad 

skådespelartalang. Mot detta talade, enligt tingsrätten, det som framkommit om hur 

målsäganden fungerar och om hur hennes funktionsnedsättning påverkar henne. Eftersom 

målsäganden, enligt uppgift, inte kan förutse konsekvenserna av en avancerad lögn, menade 

tingsrätten att det framstod som otroligt att hon ljugit. Tingsrätten fann inte heller att 

målsäganden hade något motiv att ljuga. Målsägandens uppgifter ansågs som mycket 

tillförlitliga. 

 

7.3 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2013-09-25, mål B 1276–
13 

Gärningspersonen har förmått målsäganden att utföra olika sexuella handlingar som utifrån 

kränkningens art är att likställa med samlag, medels våld och genom att otillbörligt utnyttja att 

målsäganden på grund av en måttlig utvecklingsstörning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.   

Åklagaren åberopade vittnesförhör med målsägandens kurator till styrkande av hennes 

funktionsnedsättning. Intyg av kuratorn åberopades där det framgick att målsäganden när hon 
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talar ofta upprepar det som hennes samtalspartner har sagt, s.k. eko-tal. Kuratorn framförde 

vidare att målsäganden inte fantiserar, hittar på eller har svårt att berätta.  

 

Hovrätten anförde inledningsvis att det inte framkommit något motiv för målsäganden att tala 

osanning. Målsägandens berättelse innehöll, enligt hovrätten, en del detaljer som i och för sig 

gav intryck av att det var fråga om en självupplevd händelse. Detta intryck förstärktes vidare 

genom att målsäganden upprepade uppgifterna och höll fast vid dem under hela förhöret. 

Hovrätten menade dock att de detaljer som återgavs inte var av den art att de beskrev själva 

våldtäkten. Hovrätten identifierade vidare vissa vagheter i målsägandens berättelse, till exempel 

vad avsåg på vilket sätt gärningspersonen genomfört de sexuella handlingarna. Vad avsåg vissa 

delar av åtalet kunde målsäganden, på grund av sitt handikapp, inte lämna någon spontan 

berättelse, utan stora delar av förhöret fick karaktären av ett ledande förhör där hon svarade 

endast ja eller nej. 

 

Vissa delar av målsägandens uppgifter, ansågs av hovrätten vara så märkliga att deras riktighet 

ifrågasattes. Till exempel hade hon uppgett att hon befunnit sig i gärningspersonens bostad 

under en orimligt lång tidsrymd i förhållande till vad hon berättat om händelserna i bostaden. 

Målsäganden ansågs inte heller ha varit konsekvent vad avsåg vilka sexuella handlingar som 

förekommit, till exempel hade hon uppgett såväl att hon puttades ner i soffan som att hon lade 

sig frivilligt i den. Hovrätten ansåg vidare att det var anmärkningsvärt att målsäganden efter 

händelsen sagt till en bekant att gärningspersonen var snäll och inte hade gjort henne illa. Med 

anledning av dessa konstaterade avvikelser fann hovrätten att målsägandens berättelse inte var 

alltigenom trovärdig och tillförlitlig. 

 

I det överklagade avgörandet, Helsingborgs tingsrätts dom den 5 april 2013 i mål B 6765–10, 

menade tingsrätten, till skillnad från hovrätten, att målsäganden tämligen fritt och på egen hand 

berättat om händelsen. Berättelsen ansågs innehålla detaljer och nyanser som gav stöd för att 

den är självupplevd. Tingsrätten fann att målsäganden lämnat förklaringar och bestämda svar 

på kompletterande frågor. Även tingsrätten uppmärksammade att målsäganden uppgett att hon 

befunnit sig i gärningspersonens bostad under en orimligt lång tidsrymd, men förklarade detta 

med att målsäganden kan ha misstagit sig eller kommit ihåg fel. Tingsrätten lade inte heller 

någon större vikt vid de oklarheter som förelåg kring vissa av de sexuella handlingarna, enligt 

tingsrättens mening förringade inte dessa oklarheter hennes trovärdighet.   
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7.4 Svea hovrätts dom 2014-06-05, mål B 795–14 

Två olika gärningspersoner har vid ett flertal olika tillfällen genomfört samlag, eller handlingar 

som utifrån kränkningens art är att likställa med samlag, genom att otillbörligt utnyttja att 

målsäganden, bland annat till följd av psykisk störning, befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. 

Åklagaren åberopade bevisning i form av vittnesförhör med fem olika personer till styrkande 

av att målsägandens mentala handikapp framgår vid muntlig och skriftlig kommunikation. 

Förhör åberopades även med den polis som genomförde målsägandeförhören till styrkande av 

att förhöret anpassats till målsägandens intellektuella ålder på 6–7 år, samt angående den 

förhörsteknik som användes. Av det åberopade psykologutlåtandet framgick att målsägandens 

kognitiva förmågor är motsvarande 7 års ålder. Det framgick även av utredningen att 

målsäganden fick sitt lägsta resultat på det test som mäter olika aspekter av verbal förståelse, 

verbal slutledningsförmåga och begreppsbildning.  

 

Hovrätten anförde att målsägandens verbala svårigheter innebar att hon har svårt med 

meningsbyggnad och ordval, att hon talar delvis osammanhängande, att hon har svårt att förstå 

vad andra menar, att det tar lång tid för henne att svara och att hon har en annorlunda mimik. 

Hovrätten konstaterade att dessa begränsningar även framgår av de videoinspelade förhören 

med målsäganden från förundersökningen. Där ser man, menade hovrätten, att målsäganden 

kan svara kortfattat på konkreta frågor som anpassats för ett yngre barn, men att hon har ett 

udda ordval och talar med fördröjningar och liknande. När målsäganden bemöts utifrån sin 

biologiska ålder, blir hon dock helt ställd och kan inte alls svara på frågorna. 

 

Hovrätten konstaterade att målsägandens berättelse måste värderas med försiktighet, både med 

anledning av hennes utvecklingsstörning och med anledning av att hennes berättelse lagts fram 

genom videoinspelade förhör från förundersökningen. Vad gäller målsägandens trovärdighet 

menade hovrätten att målsäganden inte fritt kunnat lämna en lång och sammanhängande 

berättelse om händelseförloppet. Ibland har hon uppenbarligen haft svårt att förstå 

förhörsledarens frågor, som då har upprepats eller omformuleras. Eftersom utredningen i målet 

ger stöd för att hennes verbala funktion är särskilt nedsatt drog hovrätten slutsatsen att detta 

berodde på målsägandens utvecklingsstörning. Hovrätten menade dock att förhörsledaren 

lyckats med att anpassa frågorna till målsägandens nivå genom att ställa enkla frågor, utan att 

dessa för den skull varit ledande, och därigenom förmått målsäganden att berätta om 

händelserna på ett begripligt sätt. Hovrätten poängterade vidare att utredningen kring 

målsägandens funktionsnedsättning ger stöd för att minnesfunktionen är hennes starkaste sida. 
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Flera vittnen hade även lämnat uppgifter om att målsäganden i princip saknar förmåga att ljuga. 

Enligt hovrätten framstod målsäganden som angelägen att svara korrekt på frågor.  

 

Målsäganden ansågs av hovrätten som mycket trovärdig, men med anledning av att 

målsäganden ibland uttrycker sig otydligt, genom att använda sig av ovanliga ordval, kunde 

tillförlitligheten i hennes berättelse ifrågasättas. Det gick därför inte, enligt hovrätten, att 

utesluta att målsäganden på något sätt blandat ihop de olika händelserna och misstagit sig 

angående en av åtalspunkterna. Hovrätten menade att målsäganden vid det andra polisförhöret, 

som till skillnad från det första förhöret inte hölls på en nivå som anpassats till hennes 

utvecklingsnivå och som inte gick in på händelserna i detalj, utelämnat att hon skulle haft 

samlag med gärningspersonen vid det tillfälle som omfattades av denna åtalspunkt. Åtalet i den 

punkten ogillades.  

 

I det överklagade avgörandet, Attunda tingsrätts dom den 23 december 2013 i mål B 6683–11, 

ansåg tingsrätten att målsägandens berättelse var detaljerad. Tingsrätten menade att inget tydde 

på att hon inte minns korrekt eller att hon har blandat ihop olika händelser. De videoinspelade 

förhören ansågs styrka vittnenas uppgifter om att hennes tal är sluddrigt och nasalt och att hon 

inte kan sätta ihop meningar på ett normalt sätt. Tingsrätten fann trots detta samtliga punkter i 

åtalet styrkta. 

 

7.5 Göta hovrätts dom 2014-07-24, mål B 1682–14 

Gärningspersonen har tvingat målsäganden, som har en utvecklingsstörning, till handlingar som 

utifrån kränkningens art är att likställa med samlag. Tvånget bestod i att han knuffat omkull 

målsäganden, satt sig på henne och utdelat slag i hennes ansikte. Den muntliga utsagan från 

målsägande förebringades huvudförhandlingen genom videoinspelning av förhör med 

målsäganden. Åklagaren förefaller inte ha åberopat någon särskild utredning om målsägandens 

funktionsnedsättning. 

 

Hovrätten anförde att målsäganden har lämnat en så pass konkret, konsekvent och detaljerad 

berättelse som kan förväntas av henne, med anledning av hennes begåvningshandikapp. 

Målsägandens handikapp, samt uppgifter från vittnen, talade enligt hovrätten för att 

målsäganden inte är en person som brukar fantisera om vad som hänt eller hitta på osanna 

uppgifter, vilket stärker trovärdigheten i de uppgifter som målsäganden har lämnat. Hovrätten 

ansåg dock att målsägandens handikapp inverkade negativt på hennes möjligheter att återge 
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händelser i rätt ordning, placera dem under rätt tid på dagen, redogöra för detaljer och uttrycka 

sig på ett nyanserat sätt, vilket försvårade möjligheterna att bedöma tillförlitligheten av hennes 

uppgifter.  

  

Hovrätten gjorde bedömningen att videoförhöret som förebringats rätten hade utförts på ett 

godtagbart sätt utifrån målsägandens begränsningar då det saknades anledning att tro att 

förhöret skett med hjälp av ledande frågor. Målsäganden hade dock, trots att hon vid upprepade 

tillfällen lämnat uppgift om vilka sexuella handlingar som ska ha förekommit, visat bristande 

förmåga att närmare utveckla uppgifterna. Centrala delar av händelseförloppet samt uppgifter 

om ordningsföljden i händelseförloppet kunde, enligt hovrätten, i vissa delar anses något oklara. 

Detta framstod dock inte som anmärkningsvärt med anledning av målsägandens 

funktionsnedsättning. Hovrätten ansåg att målsäganden hade lämnat en berättelse som i sina 

väsentligheter framstod som trovärdig, men menade att målsägandens funktionsnedsättning 

inverkade negativt på uppgifternas tillförlitlighet.  

 

I det överklagade avgörandet, Jönköpings tingsrätts dom den 27 maj 2014 i mål B 203–14, 

konstaterade tingsrätten att bedömningen av trovärdigheten och tillförlitligheten i 

målsägandens uppgifter försvårades av förhållandet att det endast hållits två förhör med 

målsäganden. Detta med anledning av att det inte varit möjligt att kontrollera om målsäganden 

över tid lämnat enhetliga uppgifter. Tingsrätten ansåg även, till skillnad från hovrätten, att 

förhörsledaren ställde ledande frågor till målsäganden kring centrala delar av 

händelseförloppet. Tingsrätten poängterade också att viktiga frågor hade utelämnats. 

Målsäganden ansågs av tingsrätten, på några viktiga punkter, lämnat uppgifter som inte stämde 

med övrig utredning i målet och lämnat motstridiga uppgifter om händelseförloppets 

kronologiska ordning. Målsäganden hade i vissa delar hade ändrat sin berättelse mellan olika 

förhörstillfällen. Tingsrätten konstaterade att målsägandens funktionsnedsättning kunde ha stor 

betydelse för hennes förutsättningar att lämna uppgifter, men att trovärdigheten och 

tillförlitligheten av målsägandens uppgifter ändå måste ifrågasättas.  

 

7.6 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2016-09-14, mål B 1784–
16 

Två gärningspersoner hade genom våld och hot om våld tvingat målsäganden, som har en 

lindrig utvecklingsstörning, att utföra eller tåla sexuella handlingar som utifrån kränkningens 

art är att likställa med samlag. Brottet borde enligt åklagaren bedömas som grovt eftersom flera 
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personer hade förgripit sig på målsäganden. Åklagaren åberopade ett vittnesförhör med 

överläkare på Barn- och ungdomshabiliteringen, som inte personligen hade träffat 

målsäganden, men som uttalade sig om agerande och förutsättningar att uttrycka sig verbalt för 

personer med målsägandens diagnos.  

 

Hovrätten konstaterade att den berättelse som målsäganden lämnade spontant var mycket 

kortfattad. Först efter frågor från åklagare och målsägandebiträde hade hon berättat något mer 

utförligt. Hennes berättelse var, enligt hovrätten, svår att följa. Målsäganden uppgav att hon 

inte minns och ändrade vid upprepade tillfällen sina uppgifter i väsentliga delar. Hon lämnade 

också olika uppgifter om vilken typ av sexuellt övergrepp som hon utsatts för. Målsäganden 

berättade, enligt hovrätten, detaljerat om hur en av gärningsmännen tilltvingade sig oralsex av 

henne, men hon lämnade inga svar alls på hur eller när han ska ha förgripit sig analt och vaginalt 

på henne.  

 

Vad gäller detaljrikedomen i målsägandens berättelse anförde hovrätten att hon beträffande 

vissa fragmentariska delar av förloppet berättade detaljerat. I vissa delar var berättelsen även 

levande. I flera avgörande delar präglades dock målsägandens berättelse, enligt hovrätten, av 

vaghet och tvekan. Hovrätten menade även att det fanns delar av målsägandens berättelse som 

var motsägelsefulla eller som visat sig vara felaktiga. Målsäganden uppgav till exempel att hon 

efter våldtäkten sprang från platsen eftersom hon var rädd för gärningspersonerna. Hovrätten 

menade att det stämde illa med den omständigheten att hon under natten skickade sms och 

ringde till en av gärningspersonerna. Målsäganden hade vid polisförhör först förnekat denna 

kontakt och hade sedan inte kunnat lämnat någon rimlig förklaring till den. Hovrätten 

poängterade vidare att den omständigheten att tingsrättsförhandlingen hölls nästan sju år efter 

den aktuella händelsen kunde förklara varför det var svårt för målsäganden att minnas detaljer. 

Det hade dock funnits möjligheter för parterna att lyfta fram uppgifter från hennes förhör vid 

förundersökningen, så hade emellertid inte gjorts i en sådan omfattning att hovrätten haft 

möjlighet att bedöma huruvida hon under förundersökningen varit konstant i sitt 

uppgiftslämnande. 

 

Hovrätten konstaterade att överläkaren på barn- och ungdomshabiliteringen aldrig träffat 

målsäganden personligen. Det var därför, enligt hovrätten, svårt att dra någon säker slutsats om 

i vilket utsträckning de brister som förekom i målsägandens berättelse berodde på hennes 

funktionsnedsättning. Målsägandens berättelse kunde inte läggas till grund för bedömningen.  
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I det överklagade avgörandet, Helsingborgs tingsrätts dom den 30 juni 2016 i mål B 2238–16, 

var tingsrätten av en annan åsikt än hovrätten och menade att målsäganden, när hon själv i sin 

egen takt hade fått tala om vad som hänt, berättade på ett sammanhängande och följdriktigt sätt. 

Berättelsen ansågs levande och detaljrik och målsäganden hade, enligt tingsrätten, på ett 

målande sätt beskrivit sina känslor vid händelsen. Tingsrätten menade vidare att berättelsen i 

relevanta delar i huvudsak var densamma som den som framgick av händelserapporten och den 

skriftliga berättelsen från målsäganden vid brottsanmälan.  

 

Tingsrätten fann att den omständighet att målsäganden vid kontrollfrågor om olika detaljer hade 

framstått som mindre säker och inte alltid kunde svara direkt förklarades av de uppgifter om 

målsägandens tillstånd som överläkaren lämnat i sitt utlåtande. Tingsrätten ansåg därför att 

bristerna i målsägandens berättelse var en följd av hennes funktionsnedsättning och inte ett 

tecken på att det hon berättat skulle vara osanning. Tingsrätten lade också vikt vid att 

överläkaren hade uppgett att det var svårare för en person med en lindrig utvecklingsstörning 

än för en annan vuxen person att producera en trovärdig lögn. 

 

7.7  Svea Hovrätts dom 2017-04-27 i mål B 11180–16 

Tre gärningspersoner hade mot målsäganden genomfört handlingar som utifrån kränkningens 

art var att likställa med samlag genom att otillbörligt utnyttja att målsäganden, på grund av en 

måttlig utvecklingsstörning och berusning, befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Åklagaren 

åberopade ett läkarintyg och vittnesförhör med enhetschefen på målsägandens dagliga 

verksamhet för att visa på målsägandens funktionsnedsättning. Enhetschefen uttalade sig högst 

kortfattat i frågan och uppgav endast att funktionsnedsättningen innebar att målsäganden har 

svårt att förstå allt som är abstrakt och att hon har problem med tidsuppfattningen. I hovrätten 

åberopade även åklagaren ett förhör med en läkare angående målsägandens 

funktionsnedsättning. Läkaren hade inte träffat målsäganden, men uttalade sig generellt om att 

målsägandens typ funktionsnedsättning medför svårigheter att svara på öppna frågor. 

 

Hovrätten konstaterade inledningsvis att åklagaren i hovrätten tillstått att det fanns brister i 

målsägandens berättelse. Avvikelsen berodde dock, enligt åklagaren, på målsägandens 

funktionsnedsättning, vilken medför att hon inte svarar på frågor på samma sätt som andra. 

Åklagaren gjorde därför gällande att det inte gick att ställa samma krav på henne vad gäller 

trovärdighet och tillförlitlighet som på personer utan funktionsnedsättning. Med anledning av 

åklagarens invändning hänvisade hovrätten till NJA 2017 s. 316 II och anförde att ”Hovrätten 
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håller med om att en funktionsnedsättning kan förklara brister i en målsägandes berättelse men 

det innebär inte att beviskravet kan sättas i relation till målsägandens förmåga att berätta och 

svara på frågor. I stället måste brister i berättelsen vägas upp genom att högre krav ställs på den 

bevisning som i övrigt åberopas till stöd för åtalet.”  

 

Hovrätten anförde att det som framkommit om målsägandens funktionsnedsättning vid förhöret 

med läkaren i och för sig kan förklara varför målsägandens berättelse innehåller motsägelser 

och oklarheter. Det medför att berättelsen delvis är svår att värdera. Hovrätten konstaterade att 

målsäganden, sin funktionsnedsättning till trots, genomgående lämnat tydliga uppgifter om att 

oralsex förekommit och att hon i den delen inte varit svår att förstå. Denna uppgift fick även 

stöd av vittnesuppgifter. Vad gällde förekomsten av analsex ansåg hovrätten att målsägandens 

märkliga ordval medförde att det var oklart vad målsägande menade. Hovrätten fann det därför 

inte styrkt att analsex hade förekommit. Eftersom målsäganden lämnade motstridiga uppgifter 

vad avsåg identiteten av den som hon hade oralsex med ansågs inte heller åtalet styrkt i denna 

del. 

 

I det överklagade avgörandet, Södertörns tingsrätts dom den 21 november 2016 i mål B 9355–

16, anförde tingsrätten att målsäganden inte hade kunnat lämna en spontan berättelse, utan att 

hon enbart hade svarat relativt kortfattat på frågor. Hennes berättelse hade inte heller varit 

genomgående klar, sammanhängande eller detaljrik. Målsäganden hade i vissa centrala 

avseenden sagt sig inte minnas. Tingsrätten konstaterade dock att vissa specifika uppgifter 

upprepats flera gånger under hennes berättelse, som till exempel att hon utfört oralsex på flera 

personer. Tingsrätten menade att berättelsen framstod som i sig sannolik men konstaterade att 

målsäganden hade ändrat sina uppgifter i vissa väsentliga delar. Hon hade även lämnat oklara 

eller tvetydiga uppgifter om centrala delar av händelseförloppet. Enligt tingsrätten kunde 

målsägandens berättelse inte, varken genom spontan redogörelse eller efter frågor, anses klar 

vad gällde händelseförloppet. Berättelsen hade i flera delar ändrats och det fanns tveksamheter 

och motsägelser i den. Tingsrätten menade att merparten av nämnda avvikelser rörde centrala 

delar av övergreppet och att dessa brister medförde att målsägandens utsaga inte kunde anses 

alltigenom trovärdig och tillförlitlig. Enligt tingsrätten var det tydligt att målsägandens sätt att 

berätta präglades av hennes funktionsnedsättning. Med anledning av den förhållandevis 

begränsade utredning om målsägandens funktionsnedsättning som lagts fram i målet menade 

dock tingsrätten att det inte gick att dra någon säker slutsats om i vilken utsträckning bristerna 

i målsägandens berättelse kunde förklaras av funktionsnedsättningen. 
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8 Avslutande diskussion 
 

8.1 Inledning 

Detta avsnitt utgörs av en avslutande diskussion. På grund av sitt omfång har diskussionen 

delats in i fyra olika delar, utifrån huvudsakliga problemområden som identifierats. Varje del 

inleds med att ett problem tydliggörs och avslutas med en diskussion kring problemets 

konsekvenser för den som har en intellektuell funktionsnedsättning. Det är dock oundvikligt att 

vissa problem delvis går in i varandra och att vissa problem leder till samma konsekvens. De 

olika delarna är således inte helt fristående från varandra.  

 

I den första delen diskuteras hur bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor tillämpas på den 

med en intellektuell funktionsnedsättning i de rättsfall som studerats i avsnitt 7. Den diskussion 

som förs ämnar även tydliggöra hur förutsättningarna att uppfylla de olika erfarenhetssatserna 

som ingår i bevisvärderingsmodellen kan påverkas av en intellektuell funktionsnedsättning. I 

denna del vill jag särskilt poängtera svårigheterna i att avgöra vilka brister i en muntlig utsaga 

som kan förklaras av målsägandens funktionsnedsättning och vilka brister som beror på annat.  

Diskussionen lyfter möjliga förklaringar till brister i målsägandens berättelse och innebär inte 

ett ställningstagande om att det i det enskilda fallet nödvändigtvis förhåller sig på detta vis, 

brister kan givetvis även ha andra orsaker. Eftersom bevisvärderingen av den muntliga utsagan 

är en helhetsbedömning diskuteras konsekvenserna av tillämpningen av 

bevisvärderingsmodellen i slutet av denna del av uppsatsen, och inte i samband med att de 

enskilda erfarenhetssatserna diskuteras. 

 

Eftersom likhet inför lagen ska genomsyra hela rättsprocessen, och de problemområden som 

identifieras i avsnitt 8.2–8.4 leder till samma konsekvenser utifrån principen om likhet inför 

lagen, kommer denna problematik att hanteras i ett särskilt avsnitt i uppsatsens avslutande del. 

Under arbetets gång har en lång rad problem som påverkar tillgången till rättssystemet för den 

med en intellektuell funktionsnedsättning identifierats. Den avslutande diskussionen gör inte 

anspråk på att vara en uttömmande genomgång av dessa, utan fokuserar enbart på de problem 

som uppstår som en konsekvens av hur bevisvärderingsmodellen tillämpas. 

 

8.2 Domstolens tillämpning av bevisvärderingsmodellen för muntliga 
utsagor för den med en intellektuell funktionsnedsättning 

I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2013-09-25 uttalade hovrätten att målsäganden 

återgett en del detaljer som talade för att det var fråga om en självupplevd händelse. Som 
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exempel på detaljer som kan ge den muntliga utsagan ett högre bevisvärde anger tingsrätten i 

Helsingborgs tingsrätts dom 2016-06-30, att målsäganden på ett målande sätt beskrivit sina 

känslor vid händelsen. Hovrätten menade dock i Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 

2013-09-25 att de detaljer som återgavs inte var av den art att de beskrev våldtäkten, även i 

Göta hovrätts dom 2013-08-02 ansåg domstolen att målsägandens beskrivning av just 

sexualakten var detaljfattig. I samtliga studera rättsfall tar domstolen ställning till detaljerna i 

målsägandens berättelse, att målsägandens berättelse är levande och detaljrik förefaller således 

vara av yttersta vikt vid bevisvärderingen av den muntliga utsagan. Det framgår även av 

rättsfallsstudien att det främst är centrala delar av händelseförloppet som bör vara detaljerade 

för att berättelsen ska kunna ges ett högt bevisvärde. Anledningen till att en detaljerad berättelse 

ges ett högre bevisvärde förefaller vara att en detaljerad berättelsen i större utsträckning antas 

vara självupplevd. I Göta hovrätts dom 2014-07-24 konstaterade domstolen att målsägandens 

möjligheter att redogöra för detaljer och att uttrycka sig på ett nyanserat sätt påverkades negativt 

av hennes funktionsnedsättning, vilket försvårade möjligheterna att bedöma tillförlitligheten av 

hennes uppgifter. En intellektuell funktionedsättning kan innebära begränsade erfarenheter, 

vilket kan medföra att det sätt på vilket en person med en intellektuell funktionsnedsättning 

berättar framstår som ensidigt och ofullständigt.196 Jag menar att det därför inte går att utesluta 

att en intellektuell funktionsnedsättning kan påverka målsägandens möjligheter att lämna en 

levande och detaljerad berättelse.   

 

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2013-09-25 och Hovrätten över Skåne och Blekinges 

dom 2016-09-14 visar även att kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar ofta har svårt 

att förstå frågor och svårigheter att lämna en spontan berättelse. En konsekvens av detta blir att 

förhöret får karaktären av ett ledande förhör där målsäganden endast besvarar frågor med ja 

eller nej. Ett sådant förhör kan svårligen leda till en detaljerad berättelse. Precis som en 

detaljerad berättelse antas självupplevd antas även en spontan berättelse ha sin grund i en 

självupplevd händelse. Genom att den berättelse som lämnas som resultat av ett ledande förhör 

saknar både detaljrikedom och spontanitet menar jag att en sådan berättelse ofta ges ett lägre 

bevisvärde. 

 

I exempelvis Svea hovrätts dom 2014-06-05 och Göta hovrätts dom 2014-07-24 kommer 

domstolen till slutsatsen att målsägandens berättelse inte varit sammanhängande, klar och 

                                                 
196 Ek, Magnusson, 1982, s. 12. 



53 

 

tydlig. Sistnämnda hovrätt uppmärksammade även att målsäganden hade svårigheter med att 

återge händelser i rätt ordning och att placera dem under rätt tid på dagen. Hovrätten ansåg i 

Svea Hovrätts dom 2017-04-27 att målsägandens märkliga ordval medförde att det var oklart 

vad målsägande menade. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har även ofta 

svårigheter med uttalet och med att formulera korrekta meningar, tillsammans med ett begränsat 

ordförråd minskar därför deras möjligheter att berätta flytande. 197  Forskning visar att 

utvecklingsstördas tal kan verka osammanhängande och framstå som att det innehåller 

obegripliga tankehopp. 198  Med anledning av detta är det, enligt min mening, inte 

anmärkningsvärt att rättsfallstudien visar att domstolen i stor utsträckning finner att 

målsäganden med intellektuella funktionsnedsättningar har svårt att lämna en berättelse som är 

sammanhängande, klar och tydlig. 

 

Tingsrätten konstaterade i Jönköpings tingsrätts dom 2014-05-27 att bevisvärderingen av 

målsägandens muntliga utsaga försvårades av att det endast hållits två förhör med målsägande 

eftersom det medförde att det inte varit möjligt att kontrollera om målsäganden över tid lämnat 

enhetliga uppgifter. Liknande problematik konstaterades i Hovrätten över Skåne och Blekinges 

dom 2016-09-14. Betydelsen av att målsägandens berättelse är konstant över tid framgår tydligt 

av dessa rättsfall genom att blotta avsaknaden av möjligheten att kontrollera om kriteriet är 

uppfyllt förefaller ha negativ effekt på bevisvärdet av den muntliga utsagan. I samtliga 

studerade rättsfall tar domstolen vid sin bevisvärdering ställning till om målsägandens 

berättelse är konstant över tid. När den muntliga utsagan förändras över tid påverkas 

bevisvärdet negativt. Som exempel kan nämnas Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 

2013-09-25, där målsäganden inte varit konsekvent vad avsåg vilka sexuella handlingar som 

förekommit och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2016-09-14, där målsäganden vid 

upprepade tillfällen ändrat sina uppgifter i väsentliga delar. En intellektuell 

funktionsnedsättning kan påverka minnesförmågan. Forskning visar dock att korttidsminnet för 

den som har en intellektuell funktionsnedsättning är dåligt, men att det som väl lärts in förefaller 

finnas kvar i långtidsminnet lika länge som hos en person utan funktionsnedsättning.199 Den 

med en intellektuell funktionsnedsättning kan även ha svårt för att förstå vilken information de 

behöver ge i en viss situation för att missförstånd ska kunna undvikas.200 Jag menar att problem 
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med kommunikationen, och med att förstå vilka uppgifter som efterfrågas, kan tänkas leda till 

att olika uppgifter lämnas vid olika förhörstillfällen beroende på hur frågan formulerats.  

 

I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2013-09-25 ansåg domstolen att det var 

anmärkningsvärt att målsäganden efter händelsen sagt till en bekant att gärningspersonen var 

snäll. I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2016-09-14 påverkade den omständigheten 

att målsäganden efter händelsen skickat sms och ringt till en av gärningspersonerna bevisvärdet 

av den muntliga utsagan negativt. Rättsfallsstudien ger således även stöd för att målsägandens 

beteende och i vilket tillstånd målsäganden i övrigt har befunnit sig under de påstådda 

övergreppen och under tiden därefter påverkar bedömningen av målsägandens muntliga utsaga. 

Bevisvärderingen av den muntliga utsagan påverkas, enligt min mening, negativt i de fall 

målsägandens reaktioner inte varit av det slag som domstolen förväntar sig av ett brottsoffer. 

Jag anser att en sådan argumentation utgör en högst osäker indikation på berättelsens 

sanningshalt, inte bara för kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar utan för alla 

brottsoffer, då det inte finns något korrekt sätt att reagera när man blivit utsatt för brott. För 

kvinnor med andra erfarenheter än bedömaren kan dock avvikelsen mellan det förväntade 

beteendet och det faktiska beteendet bli än större. Kvinnor med intellektuella 

funktionsnedsättningar kan exempelvis ha en högre tolerans för övergrepp än andra kvinnor, då 

många under hela sitt liv fått utstå kränkande behandling i olika former.201 Sådana avvikande 

erfarenheter skulle, enligt min mening, kunna innebära att de, i ännu större utsträckning än 

andra, reagerar på ett sätt som inte motsvarar domstolens förväntningar när de utsätts för brott.  

 

I Helsingborgs tingsrätts dom 2016-06-30 tog domstolen hänsyn till att utredningen i målet 

visade att det är svårare för en person med en lindrig utvecklingsstörning än för en annan vuxen 

att producera en trovärdig lögn vid sin bedömning av bevisvärdet av målsägandens utsaga. I 

Skaraborgs tingsrätts dom 2013-05-31 menade tingsrätten att det framstod som otroligt att 

målsäganden ljugit eftersom hennes funktionsnedsättning, enligt uppgifter som framkommit i 

utredningen, innebar att hon inte kunde förutse konsekvenserna av en avancerad lögn. Vad 

gäller målsägandens allmänna trovärdighet talar alltså inte sällan domstolen om detta kriterium 

utifrån målsägandens funktionsnedsättning. Bevisvärdet av den muntliga utsagan förefaller 

påverkas positivt i de fall där det finns utredning i målet som tyder på att målsägandens 

funktionsnedsättning påverkar hennes förmåga att fara med osanning. Argument av detta slag 
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framstår, enligt min mening, som en grov förenkling. Avsaknaden av förmågan att avsiktligen 

berätta en trovärdig lögn, till den del något sådant kan bevisas, innebär inte nödvändigtvis att 

berättelsen är självupplevd. En person kan, utan att fara med osanning, återge en annan händelse 

än den aktuella, missta sig om faktiska förhållanden och blanda ihop händelseförlopp. 

Intellektuella funktionsnedsättningar leder inte sällan till problem med uppfattningen av tid och 

rum, vilket i sin tur kan öka risken att blanda ihop händelser och svårigheter att precisera 

enskilda händelser.202  

 

Schelin konstaterar i sin avhandling att de erfarenhetssatser som oftast används vid 

bevisvärderingen av muntliga utsagor är trovärdigt intryck, det självupplevdas prägel och 

detaljrikedom. Det är också vanligt förekommande att hänvisa till att berättelsen är 

sammanhållen, klar, oföränderlig och utan svårförklarliga moment.203 Min egen undersökning 

är givetvis betydligt mera begränsad i sin omfattning än Schelins, men slutsatserna är i stort 

desamma. Jag menar att rättsfallsstudien ger stöd för att HD:s bevisvärderingsmodell för 

muntliga utsagor i sin helhet tillämpas även när målsäganden har en intellektuell 

funktionsnedsättning.   

 

Även om domstolen förefaller anse att personer med intellektuella funktionsnedsättningar i liten 

utsträckning avsiktligen talar osanning, menar jag att min rättsfallstudie ger stöd för att en 

intellektuell funktionsnedsättning kan medföra svårigheter att uppfylla många av de 

erfarenhetssatser som ingår i bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor. Svårigheterna kan 

förklaras med att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ofta har svårt för att 

uttrycka sig, med att förstå ord och med språk och kommunikation tillsammans med andra.204 

Diesen menar att finns en uppenbar risk att funktionsnedsättningar som innebär 

kommunikationsproblem leder till bevissvårigheter, särskilt i renodlade ord mot 

ordsituationer.205 Jag är, med anledning av det ovan anförda, benägen att instämma i Diesens 

påstående.  

 

Svårigheten att förmedla att man blivit utsatt för övergrepp ökar i takt med svårigheten av den 

intellektuella funktionsnedsättningen. En person med en grov intellektuell funktionsnedsättning 
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saknar ofta helt möjlighet att kommunicera, än mera att göra så på ett sätt som kan bedömas 

som trovärdigt och tillförlitligt. Konsekvensen av att berättelser från kvinnor med intellektuella 

funktionsnedsättningar ofta får ett lågt bevisvärde blir att det för en förslagen gärningsperson 

blir riskfritt att begå övergrepp mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är 

inte bara enklare att utsätta denna grupp för övergrepp, genom den utsatta situation i vilken de 

lever, utan också enklare att undvika lagföring för sitt handlande. I takt med svårigheten av 

offrets intellektuella funktionsnedsättning stiger möjligheterna för gärningspersonen att 

undvika straffansvar. Det förstärkta skydd mot övergrepp som intellektuellt funktionsnedsatta 

kvinnor tilldelats genom 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB riskerar då att bli en chimär. Jag menar därför 

att resultatet av min rättsfallsstudie understöder det som framförts i Funktionshinderrörelsens 

rapport, att även om regelverket beaktar den särskilda utsatthet som den med en intellektuell 

funktionsnedsättning kan befinna sig i, så finns det brister i rättsväsendets behandling av 

brottsoffer med funktionsnedsättningar. 206  Forskning visar att när personer med 

funktionsnedsättningar utsätts för brott uppmärksammas det ofta inte av rättsväsendet. De får 

därför inte heller upprättelse som brottsoffer. 207  En sådan ordning är givetvis ytterst 

problematisk och kan leda till att allmänheten förlora förtroende för rättssystemets effektivitet. 

Det i sin tur kan leda till att färre offer personer anmäler brott, då det finns en allmän misstro 

att en anmälan inte leder till upprättelse.  

 

8.3 Videoinspelade förhör och intellektuella funktionsnedsättningar 

I Svea hovrätts dom 2014-06-05 konstaterade domstolen att särskild försiktighet ska iakttas vid 

bevisvärderingen av den muntliga utsagan då den lämnats genom videoinspelning. Även i Göta 

hovrätts dom 2014-07-24 har målsägandens muntliga utsaga förebringats rätten genom 

videoinspelning från förundersökningen. Som tidigare nämnts anses förutsättningarna för en 

god bevisvärdering vara sämre när utsagan inte presenteras muntligt inför rätten. De generella 

problem som presentationsformen innebär framgår av avsnitt 6.3. För en person med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan dessa problem accentueras. Hovrätten konstaterade i 

Svea hovrätts dom 2014-06-05 att målsäganden uppenbarligen haft svårt att förstå 

förhörsledarens frågor, som då upprepats och omformulerats. Hovrätten menar att 

förhörsledaren genom detta lyckats anpassa frågorna till målsägandens nivå. Personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar kan ha svårt för att förstå vilken information de behöver 
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ge i en viss situation för att missförstånd ska kunna undvikas.208 De kan även ha svårigheter 

med uttalet och med att formulera korrekta meningar. 209  Utifrån dessa förutsättningar 

föreligger, enligt min mening, både en större risk för missförstånd och större svårigheter för 

domstolen att tyda innebörden av målsägandens berättelse. Det blir därför än viktigare att rätten 

har möjlighet att ställa kompletterande frågor för att utreda händelseförloppet, en möjlighet som 

går förlorad när videoinspelade förhör från förundersökningen används. Den omständighet att 

utvecklingsstördas tal kan verka osammanhängande och som att det innehåller obegripliga 

tankehopp, innebär också att behovet av att ställa följdfrågor bör vara större.210 Den som håller 

förhör under förundersökningen torde ofta sakna kunskap om vilka krav som ställs på en 

muntlig utsaga för att den ska utgöra ett bra underlag för bedömningen av utsagans bevisvärde. 

Underlaget för bevisvärderingen av den muntliga utsagan riskerar därför, enligt min mening, 

att bli bristfälligt när domstolen saknar möjlighet att ställa följdfrågor. En annan nackdel med 

videoinspelade förhör kan vara att domstolens möjligheter att studera hur den intellektuella 

funktionsnedsättningen påverkar målsägandens kommunikationsförmåga minskar när den 

muntliga utsagan inte lämnas direkt inför rätten.  

 

Kanske det vanligaste, och viktigaste, argumentet för att muntliga utsagor ska lämnas inför 

rätten är att försvarets möjlighet att tillvarata den tilltalades rättigheter ökar genom att försvaret 

kan ställa frågor. Vid videoinspelade förhör saknas möjligheten för försvaret att hålla pressade 

förhör med målsäganden. Detta kan även missgynna målsäganden då omständigheten att 

målsäganden klarar ett förhör under pressade förhållanden anses utgöra ett tecken på utsagans 

sanningshalt. 

 

Med det sagt är det givetvis inte utan anledning som förhör med målsäganden med intellektuella 

funktionsnedsättningar ofta förebringas rätten genom videoinspelning. Det kan finnas goda skäl 

härför. Förutom den psykiska påfrestning det kan innebära för målsäganden att behöva berätta 

om en traumatisk händelse inför rätten, kan även målsägandens förutsättningar att berätta 

ytterligare försvåras under press och leda till en nervositet som lätt kan misstolkas som 

osäkerhet. 
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8.4 Fördelar och nackdelar med en schabloniserad tillämpning av 
bevisvärderingsmodellen 

Bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor förefaller, som konstaterats i avsnitt 8.2, 

tillämpas i sin helhet även när målsäganden har en intellektuell funktionsnedsättning. Diesen 

argumenterar dock för att det vid bevisvärderingen av barns muntliga utsagor, i än högre grad 

än vad gäller vuxna, krävs att hänsyn tas till varje individs individuella förutsättningar.211 Barns 

speciella förutsättningar att avge muntliga utsagor har även uppmärksammats av Gregow. Han 

menar exempelvis att eftersom samma krav på en sammanhängande och klar berättelse inte kan 

ställas på barn, bör det inte heller krävas att berättelsen från ett barn är sammanhängande och 

klar för att den ska vara trovärdig.212 Den med en intellektuell funktionsnedsättning är inte ett 

barn men tankehöjden och abstraktionsnivån ligger på samma nivå som ett barns, de ordnar 

sinnesintryck på samma sätt som ett barn och det går att jämföra minnesfunktionerna med ett 

barns. 213  Enligt min mening bör det därför finnas utrymme att kunna ta viss hänsyn till 

målsägandens individuella egenskaper även vid bevisvärderingen av muntliga utsagor från 

intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor.  

 

I Göta hovrätts dom 2013-08-02 och Svea hovrätts dom 2014-06-05 har en väl genomförd 

utredning om hur funktionsnedsättningen påverkar kommunikationsförmågan medfört att 

domstolen tagit viss hänsyn till målsägandens funktionsnedsättning vid bevisvärderingen. 

Avvikelser i målsägandens berättelser har därför inte fått samma negativa effekt för bevisvärdet 

av den muntliga utsagan. När utredning om målsägandes funktionsnedsättning saknas, eller är 

bristfällig, går det inte, som tingsrätten framhåller i Södertörns tingsrätts dom 21 november 

2016, att avgöra i vilken utsträckning funktionsnedsättningen kan förklara brister i 

målsägandens berättelse. Rättsfallstudien visar således att det, för att kunna avgöra i vilken 

utsträckning avvikelser i målsägandens berättelse beror på målsägandens intellektuella 

funktionsnedsättning, krävs en robust utredning om målsägandens funktionsnedsättning. Enligt 

Svea Hovrätts dom 2017-04-27 och Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2016-09-14 

kunde inga säkra slutsatser dras om i vilket utsträckning målsägandens funktionsnedsättning 

förklarade bristerna i målsägandens berättelse, eftersom utredningen om målsägandens 

funktionsnedsättning utförts av läkare som aldrig träffat målsäganden. HD uttalade också i NJA 

2005 s. 712 att utredningar som inte grundas på något sammanträffande med, eller 
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undersökning av, målsägande inte kan tillmätas någon betydelse. Jag menar därför att det även 

torde krävas att den utredning som åberopas till stöd för målsägandens funktionsnedsättning är 

utförd av någon som träffat målsäganden personligen. 

 

En anpassad bevisvärderingsmodell, där domstolen tar hänsyn till målsägandens intellektuella 

funktionsnedsättning vid bevisvärderingen av den muntliga utsagan, kan förvisso enligt min 

mening leda till ökade möjligheter för denna grupp att bedömas som trovärdiga och tillförlitliga. 

Varje avsteg från bevisvärderingsmodellen kan dock leda till att rättstillämpningen riskerar att 

bli godtycklig och oförutsebar. En alltför schabloniserad tillämpning av 

bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor kan dock också vara problematisk. Diesen menar 

att så särskilt är fallet när den som bedöms tillhör en mera svårbedömd kategori, exempelvis 

invandrare och barn.214  Jag skulle vilja påstå att min rättsfallsstudie ger stöd för att även 

målsäganden med intellektuella funktionsnedsättningar tillhör en sådan mera svårbedömd 

kategori.  

 

En alltför schabloniserad tillämpning av bevisvärderingsmodellen kan, enligt min mening, vara 

problematisk även när den som bedöms inte tillhör en särskilt svårbedömd kategori. Jag anser 

att ett generellt problem med bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor är att den utgår från 

det sätt på vilket en välutbildad person med välutvecklad verbal förmåga skulle återge en 

sanningsenlig och självupplevd berättelse. Många målsäganden har, av olika anledningar, inte 

förutsättningar att uppfylla dessa krav. Det finns exempelvis kvinnor som inte diagnosticerats 

med någon intellektuell funktionsnedsättning, men som ändå har begränsad 

kommunikationsförmåga. Det är således möjligt att en individ ingår i en mera svårbedömd 

kategori utan att detta uppmärksammas av domstolen. Det går därför att argumentera för att 

individuell hänsyn alltid bör tas vid bevisvärderingen av målsägandens muntliga utsaga. Med 

anledning av rättssäkerheten för den tilltalade, och utifrån kravet på objektivitet från domstolens 

sida, bör dock enligt min mening, individuell hänsyn vidtas med stor försiktighet. Stora krav 

ställs i brottmålsprocessen på en enhetlig tillämpning, så även vad gäller bevisvärderingen. 

 

HD anför vidare i NJA 2017 s. 316 II att avvikelser i målsägandens berättelse medför att 

värderingen av utsagan blir mera osäker, även när det finns utredning som visar på naturliga 

och begripliga förklaringar till bristerna. Innan det kan bli tal om någon individanpassning av 
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bevisvärderingsmodellen krävs därför, enligt min mening, inte enbart att avvikelser i 

målsägandens berättelse kan motiveras genom målsägandens intellektuella 

funktionsnedsättning. Det krävs också att domstolen kan finna alternativa metoder att på ett 

rättssäkert sätt tilldela den muntliga utsagan ett högt bevisvärde. Så länge målsägandens 

berättelse inte kan ges ett högt bevisvärde kan domstolen inte utan stöd av annan bevisning med 

säkerhet fastslå vad som faktiskt inträffat. Det blir då oväsentligt om målsägandens oförmåga 

att berätta på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt är en naturligt följd av målsägandens 

funktionsnedsättning. 

 

Det bör, enligt min mening, även särskilt poängteras att en eventuell anpassning av 

bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor aldrig får innebära en sänkning av beviskravet. 

Enligt Mellqvist är det omöjligt att förena ett högt ställt rättssäkerhetskrav för den tilltalade 

med ett högt ställt rättstrygghetskrav för den brottsdrabbade. I valet mellan dessa två anser 

Mellqvist att rättstryggheten alltid måste stå tillbaka för rättssäkerheten. 215  Jag instämmer 

förvisso i Mellqvists prioriteringsordning, men är inte lika beredd att medge nederlag. Även om 

det inte är möjligt att ställa samma krav på trovärdighet och tillförlitlighet på den muntliga 

utsagan från en kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning, bör det enligt min mening 

vara möjligt att ställa lika höga krav. För detta krävs dock ökade kunskaper inom domstolarna 

om hur intellektuella funktionsnedsättningar påverkar kommunikationsförmågan, och kanske 

främst en ökad kunskap om hur dessa kommunikationsproblem kan hanteras och övervinnas.   

 

8.5 Bevisvärderingsmodellen, intellektuella funktionsnedsättningar och 
principen om likhet inför lagen 

Rättsstatsprincipen om likhet inför lagen innebär ett krav på formell likhet, lika fall ska 

behandlas lika. Genom att bevisvärderingsmodellen som utgångspunkt tillämpas lika på 

intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor som på andra kvinnor förefaller således kravet på 

formell likhet inför lagen uppfyllt. Detta förutsatt att de båda grupperna är jämförbara objekt. 

Det är lagstiftaren som bestämmer vilka fall som är jämförbara och därför ska behandlas lika. 

Lagstiftaren har gett kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar ett förstärkt skydd mot 

sexuella övergrepp genom bestämmelsen i 6 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB (tidigare 6 kap. 1 § 2 st. 

BrB). Bestämmelsen skulle, enligt min mening, kunna tolkas som ett uttryck för att lagstiftaren 
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uppmärksammat att intellektuellt funktionsnedsatta kvinnors särskilda utsatthet för sexualbrott 

medför att de inte är jämförbara med andra kvinnor, i vart fall inte fullt ut, vid våldtäkt.  

 

Svårigheterna med att avgöra vilka objekt som är jämförbara är att inga personer är identiska. 

Inte nog med att intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor inte är jämförbara med andra kvinnor, 

de är egentligen inte heller jämförbara med varandra. Förutom de olikheter som finns mellan 

alla individer visar sig också olika typer, och grader av, intellektuella funktionsnedsättningar 

på olika sätt. Kvinnor utan intellektuella funktionsnedsättningar är givetvis inte heller en 

homogen grupp. Det finns således nyansskillnader, inte bara mellan grupperna, utan även inom 

grupperna. Donner menar att man med anledning av människans individualitet rent teoretiskt 

skulle kunna argumentera för att principen om likhet inför lagen aldrig aktualiseras, eftersom 

varje mål är unikt. En sådan argumentation skulle dock, enligt Donner, vara att bortse ifrån 

principens grundläggande väsen.216  

 

Kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar utgör dock en särskilt utsatt grupp 

brottsoffer. Jag menar därför att de inte nödvändigtvis kan, eller bör, anses jämförbara med 

andra kvinnor. Lewin delar denna åsikt och bygger detta antagande på att en 

funktionsnedsättning kan ha betydelse både för orsaken till att en person utsätts för brott och 

för möjligheten till upprättelse efter brott.217 Vid bevisvärderingen av målsägandens muntliga 

utsaga i våldtäktsmål menar jag med anledning av detta, samt intellektuellt funktionsnedsatta 

kvinnors särskilda förutsättningar att lämna muntliga utsagor, att det går att argumentera för att 

jämförelsegrunden intellektuell funktionsnedsättning är viktigare än andra jämförelsegrunder.  

 

Rättsfallsstudien visar att bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor, när den tillämpas utan 

hänsyn till målsägandens intellektuella funktionsnedsättning, leder till att muntliga utsagor från 

kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar ofta ges ett lågt bevisvärde. Eftersom 

principen om likhet inför lagen endast garanterar en formell likhet är det i sig inget problem att 

tillämpningen av bevisvärderingsmodellen under dessa förhållanden missgynnar kvinnor med 

intellektuella funktionsnedsättningar. En nackdel med den formella likheten är just att den i 

vissa fall innebär en likhet endast på ytan, till exempel genom att utåt sett neutrala 

urvalskriterier missgynnar någon grupp. 218  Jag menar att bevisvärderingsmodellens 

                                                 
216 Donner, 1997, s. 68. 
217 Lewin, 2004, s. 136. 
218 Lernestedt, 2015, s. 18–19. 
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erfarenhetssatser skulle kunna utgöra sådana neutrala urvalskriterier. I praktiken missgynnas, 

inte bara intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor, utan även andra med 

kommunikationssvårigheter. Bevisvärderingsmodellens utformning bidrar således inte bara till 

att befästa den funktionsfullkomlige individen som norm, utan gynnar även särskilt den som 

har hög verbal och intellektuell förmåga. Den formella likheten i tillämpningen av 

bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor kan då utgöra ett hinder för den materiella 

likheten inför lagen.  

 

En gedigen utredning om målsägandens funktionsnedsättning förefaller, enligt min mening, ge 

domstolen det underlag den behöver för att kunna göra bedömningen att intellektuellt 

funktionsnedsatta kvinnor, i den aktuella situationen, inte är jämförbara med andra kvinnor. 

Kravet på formell likhet vid tillämpningen av bevisvärderingsmodellen för muntliga utsagor 

kan därigenom frångås och förutsättningarna för att anpassa bevisvärderingsmodellen utifrån 

målsägandens individuella förutsättningar ökar. Därigenom ökar även möjligheterna att uppnå 

materiell likhet inför lagen genom att domstolen ges de verktyg som krävs för att en muntlig 

utsaga från en målsägande med en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna få ett högt 

bevisvärde. Jag anser dock att en anpassning av bevisvärderingsmodellen inte får ske 

slentrianmässigt, med anledning av de tidigare anförda rättssäkerhetsproblem som kan uppstå 

till följd av en sådan särbehandling.   

 

Jag anser att förutsättningarna att uppnå materiell likhet även kan öka genom anpassade 

utredningsmetoder, exempelvis genom en anpassad förhörsteknik. Antagandet får stöd av Svea 

hovrätts dom 2014-06-05, där en förhörsteknik som utifrån målsägandens funktionsnedsättning 

anpassats till en nivå som ökar målsägandens möjlighet att förstå och svara på frågor genererat 

en muntlig utsaga som kunde ges ett högt bevisvärde. Det förhåller sig knappast så att dessa 

personer är inkapabla att avge muntliga utsagor som kan ges ett högt bevisvärde, de saknar bara 

möjlighet att göra det på samma premisser som personer utan intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Vikten av principen om likhet inför lagen kan inte tillräckligt poängteras. Den utgör en 

grundläggande allmän princip i skyddet av mänskliga rättigheter och är dessutom oumbärlig 

för utövandet av andra mänskliga rättigheter. Innebörden av principen om likhet inför lagen för 

den som har en funktionsnedsättning klargörs i artikel 12 (2) i FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Där stadgas att personer med funktionsnedsättning ska 
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åtnjuta rättskapacitet på samma villkor som andra i alla hänseenden. Principen om likhet inför 

lagen utgör dock inte endast en lagstadgad rättighet utan återspeglar också synen att alla 

människor har lika värde. Rättssystemet förväntas därför erbjuda alla samma skydd. Jag anser 

att det därför inte alltid är tillräckligt att domstolen erbjuder en formell likhet inför lagen, den 

måste och sträva efter att uppnå materiell likhet. Även om rättsstaten inte ställer något krav på 

materiell likhet inför lagen, gör den materiella likheten en rättsstat bättre.219 Något som enligt 

min mening alltid bör eftersträvas. 

 

Jag gör inte anspråk på att kunna erbjuda någon enkel lösning på problemet hur domstolen, på 

ett rättssäkert sätt, ska bevisvärdera muntliga utsagor från kvinnor med intellektuella 

funktionsnedsättningar för att de ska kunna ges samma förutsättningar att bedömas som 

trovärdiga och tillförlitliga som andra kvinnor. Magnituden av problemet att intellektuellt 

funktionsnedsatta kvinnor är särskilt utsatta för sexualbrott, samtidigt som de har svårt att 

berätta om det som inträffat på ett sätt som utifrån den bevisvärderingsmodell för muntliga 

utsagor som används i dag kan ges ett högt bevisvärde, måste uppmärksammas av rättssystemet. 

Inte minst med anledning av vikten av principen om likhet inför lagen. HD kan inte nöja sig 

med att, som i NJA 2017 s. 316 I, konstatera att bevisvärderingsmodellen svårligen kan 

tillämpas på den som har bristande kommunikationsförmåga. Det krävs praxis som ger förslag 

på alternativa metoder för bevisvärdering av muntliga utsagor i dessa situationer. Metoder som, 

utan att sänka kravet på rättssäkerhet, uppfyller kravet på formell likhet inför lagen och 

samtidigt eftersträvar materiell likhet. Först då kan principen om likhet inför lagen bli den 

symbol för rättvisa som vi gärna vill tro att den är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 Peczenik, 1995b, s. 52–53. 
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