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RÄTTSSÄKERHET I MÅL OM ÖVER-
GREPP MOT BARN

Av hovrättsrådet Robert Liljenfeldt, Finland

1. Allmänt

Ämnet för diskussionen återkommer med jämna mellanrum i massmedierna
i samtliga nordiska länder. Uppgifterna om förekomsten av övergrepp ver-
kar ibland överdrivna.1 Likaså förekommer det ofta rapporter om oskyldigt
dömda föräldrar. Dessa skriverier intresserar naturligtvis allmänheten p.g.a.
deras dramatik.

Vid nordiska juristmötet i Köpenhamn 1963 höll Jon Palle Buhl ett refe-
rat om "Afhøring af børn". Han kom förstås att beröra en del frågor, som
även tas upp i detta referat. Det som gör diskussionsfrågan viktig och int-
ressant är å ena sidan de svårigheter i bevishänseende som i allmänhet är
förknippade med mål, där barn är inblandade, och å andra sidan hur rättssä-
kerheten påverkas av den tekniska utvecklingen och tillgången till sak-
kunniga med insikter i psykologi eller psykiatri. Beträffande den tekniska
utvecklingen och användningen av sakkunniga har det skett en hel del se-
dan 1963.

Övergrepp mot barn kan begås på flera olika sätt. Vad som tilldrar sig
den största uppmärksamheten är framförallt misshandelsbrott och sexuella
övergrepp. Dessa är till naturen allvarliga övergrepp både fysiskt och psy-
kiskt sett. De medför ofta allvarliga störningar för barnen under deras upp-
växttid och i värsta fall kommer händelserna att följa de utsatta genom hela
deras liv. Numera har psykisk misshandel även kriminaliserats i Finland.2

Bevissvårigheterna är ännu mera påfallande i sistnämnda situationer, efter-
som inga synliga märken eller spår uppstår. Följderna syns i många fall

1 Nyligen har det påståtts att t.o.m. 25 % av barnen i Norge skulle ha varit utsatta för
sexuella övergrepp.
2 Se regeringspropositionen 94/1993 s. 91 och 95. Se även Kommentar till Brotts-
balken I 6 uppl. 1995 s. 161 f.
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först när barnet har nått vuxen ålder. Orsaken till psykiska störningar är
svår att förknippa med psykisk misshandel.

I fortsättningen kommerjag att fästa huvudvikten vid miss- handelsbrott
och sexuella övergrepp. Sexualbrotten är de som oftast figurerat i debatten
och de har oftast förorsakat de mest dramatiska rubrikerna. Berl Kutchinsky
gjorde en undersökning rörande antalet publikationer om olika brottstyper.
Publiceringsåret var 1989. Etta i publikationsstatistiken var skrifter om sexu-
ella övergrepp mot barn. Inte mindre än 73 publikationer utgavs inom detta
område. Jämförelsevis kan nämnas att det fanns 21 publikationer rörande
ADB-brott, 16 om korruption, 8 om stöld och 71 om den näststörsta grupp-
pen drogmissbruk.3 Av Kutchinskys publikation framgår det att antalet
övergrepp mot barn antas skifta rätt kraftigt vid olika tidpunkter. Det tycks
vara fråga om ett slags vågrörelse. Vid en telefonintervju med 2.600 män
och kvinnor skulle övergreppsprocenten ha varit så hög som 16 för män och
27 för kvinnor.4 Dessa siffror förefaller vara överraskande höga. Man måste
i alla fall komma ihåg att övergreppen är av mycket olika slag. Om man
tänker på typen av övergrepp, som leder till polisanmälan och vidare åtgär-
der i form av åtal och dom, så är procenterna avsevärt lägre.

Som exempel kan i det här sammanhanget nämnas de brott som kommit
till polisens kännedom i Finland under åren 1984 - 1993 och vilka berör
otukt med barn = sexuella övergrepp (Strafflagen 20 kap. 3 - 6 §§ ).5 Anta-
let anmälda otuktsbrott var

år 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
antal 320 352 299 145 407 226 186 120 265 774

Motsvarande siffror för våldtäktsbrott växlar mellan ca 350 - 400 fall årli-
gen under tiden 1988 - 1993. Variationerna i fråga om antalet otuktsfall är
påfallande stora jämfört med andra brottstyper. Vad denna vågrörelse beror
på är svårt att säga. En orsak kan vara en offentlig debatt om incest eller så

3 Se Berl Kutchinsky: Missbrauchspanik. Häufigkeit und Befund sexuellen Kindes-
missbrauchs s. 50 f. i publ. Katharina Rutschky och Reinhart Wolff: Handbuch
sexueller Missbrauch Hamburg 1994.
4 Kutchinsky s. 54. Beth Gro the Nielsen hänvisar till en undersökning där motsva-
rande siffror skulle vara nästan 20 % för män och t.o.m. mera än 30 % för kvinnor
(Rapport vid NSfK's forskerseminar 1994).
5 Se om dessa uppgifter i Rikollisuustilasto 1993. Rikollisuusjaseuraamusjärjestelmä
tilastojen valossa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki 1994 s. 176 ff.
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kan ett uppseendeväckande rättsfall leda till en större aktivitet både från
olika myndigheters sida och från dem som blivit utsatta för övergrepp.
Om man härefter jämför de till polisen anmälda otuktsbrottens antal med
dem som leder till dom i första instans (tingsrätt) finner man följande siff-
ror för åren 1987 - 1991.6

år 1987 1988 1989 1990 1991
antalet dömda i TR 40 43 57 48 53

Siffrorna visar ett ganska stabilt mönster. Man kan i alla fall dra den slutsat-
sen att rätt få anmälda övergrepp leder till dom i första instans. Om sexuella
övergrepp drabbat ungefar 3 % av pojkarna och 7 % av flickorna i deras
barndom,7 inser man problematiken med dessa brott, dvs. en stor del av
övergreppen leder inte till åtgärder.

Man måste likväl komma ihåg att vitt skilda handlingar klassificeras som
sexuellt övergrepp. Detta förklarar kanske delvis varför så få anmälda gär-
ningar leder till en dom. Av de polisanmälda fallen är det 20 - 30 % som
resulterar i en dom. Mörkertalet är och kommer antagligen att förbli förhål-
landevis stort.8

2. Barns trovärdighet

I brottmål strävar domstolarna att nå ett materiellt riktigt slutresultat. I många
mål angående övergrepp mot barn är det dessvärre så illa ställt med bevis-
ningen att domstolen har endast den åtalades och målsägande-barnets be-
rättelser att ty sig till vid avgörandet av skuldfrågan. Ifall den åtalade inte
har erkänt gärningen, står ord ofta mot ord.

Tidigare har barn ansetts vara mindre trovärdiga vittnen.9 Den åtalades
rättsbiträde åberopade ofta sakkunniga utlåtanden om barns bristande tro-
värdighet. På detta sätt lyckades de ofta få åtalet förkastat, om det inte fanns
tillgång till annan bevisning än två motstridiga utsagor. Speciellt opålitliga

6 Se Oikeustieteellinen vuosikirja 1993. Rättsstatistisk årsbok 1993. Helsinki 1994.
s. 108.
7 Uppgiften är tagen från Sirpa Taskinen (red.): Att utreda och behandla sexuella
övergrepp mot barn. Jyväskylä 1994 s. 12 ff.
8 Beth Grothe Nielsen: Så graed jeg lidt för mig selv. Aarhus 1995 s. 148.
9 Se bl.a. Beth Grothe Nielsen: Børn som ofre og vidner i sager om seksuelle overgreb.
Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab (NTfK) 1992 s. 40 f.
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ansågs flickor i puberteten vara.10 Numera försöker de åtalades rättsbiträden
undvika hörandet av sakkunniga om barnens trovärdighet.11

Detta beror naturligtvis på att psykologerna har kommit till att det är en
fel utgångspunkt att betrakta barn såsom icke trovärdiga i allmänhet. Så-
som i fråga om vuxna människor finns det mera eller mindre trovärdiga
vittnen bland barn. Det gäller följaktligen för domstolarna att göra en be-
dömning av trovärdigheten på samma sätt som när man har att göra med
vuxna. Domstolarna kan inte eller snarare skall inte i sina avgöranden stöda
sig på allmänna rön angående barns trovärdighet, utan de skall utföra indi-
viduella bedömningar av barns trovärdighet.

Barnens ålder och mognad skapar olika problem. Ju yngre barn det är
fråga om desto större är kommunikationsproblemen; hur skall barnet utfrå-
gas och höras och hur skall utsagor och reaktioner tolkas. Trovärdigheten
kan förminskas av de vuxnas påverkan. Likaså kan ett felaktigt eller
oskickligt sätt att verkställa utfrågningen påverka trovärdigheten av bar-
nets utsagor.12

Beth Grothe Nielsen13 framhåller helt riktigt, att "det kan ikke vaere
retssystemets opgave at gøre det svaert for børn at blive hørt. Det må tvaer-
timod vaere opgaven at møde børnena på deres egne praemisser og hjaelpe
dem med at få sandheden fram". Om domstolarna i jämförelse med andra
brottstyper ställer allt för höga krav på bevisningen och processförfarandet
vid övergrepp mot barn, kan det resultera i att straffbestämmelsernas ver-
kan till denna del åtminstone delvis slås ut och att de kan tillämpas endast i
de fall, där den åtalade har erkänt gärningen. I så fall får vi räkna med en
hög procent förkastade åtal och en rättspraxis som knappast kan anses till-
godose barnens rättsäkerhet.

10 Jon Palle Buhl framhöll i sitt referat vid juristmötet 1963 att "Børn i puberteten -
efter de foreliggende oplysninger isaer piger er ganske saerligt upålidelige vidner,
når problemet har eller af barnet haevdes at have med kraenkelse af blufaerdigheden
eller andre saedelighedsfor- brydelse at gøre" (s. 5).
11 Beth Grothe Nielsen NTfK 1992 s. 46 f.
12 Se Astrid Holgerson: Sexuella och rituella övergrepp - utsagors uppkomst-
betingelser. NTfK 1995 s. 129 f, där hon bl.a. säger, att nya studier visar att även
utan ledande frågor, endast genom att upprepa en och samma fråga till ett barn vid
ett stort antal tillfällen, kan ett barn fås att berätta detaljerat om skeenden som bar-
net aldrig varit med om.
13 NTfK 1992 s. 52.
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Då det gäller frågan om barns trovärdighet har man ofta i litteraturen fast
uppmärksamheten vid antalet falska anklagelser i samband med äktenskaps-
skillnadsmål och vårdnadstvister.14 Antalet ogrundade anklagelser har visat
sig vara förhållandevis höga i samband med dylika processer. Föräldrar
påverkar barnen och "utnyttjar" dessa i kampen sinsemellan. Barnet befin-
ner sig i en trängd och svår situation och är naturligtvis i hög grad beroende
av den förälder som har hand om vårdnaden eller hos vilken det bor. I dy-
lika situationer är det praktiskt taget en omöjlig uppgift att förhindra otill-
börlig påverkan och suggestion av barnet.

3. Människorättskonventionen och det processuella förfarandet

Vid fri bevisföring har det i princip inte ställts upp någon begränsning be-
träffande bevismedlen och domaren kan fritt bedöma bevisvärdet av den
företedda bevisningen. Det råder m.a.o. fri bevisföring och fri bevisvärde-
ring. På så sätt har man i modern rättskipning tänkt sig att domstolarna bäst
kan uppfylla sina uppgifter och därmed nå de bästa resultaten, dvs. domar,
som är både juridiskt och materiellt sett riktiga.

Vid bevisföringen har omedelbarhetsprincipen stor betydelse. Domen
skall som huvudregel grundas på det material som framlagts vid huvud-
förhandlingen. I förslaget till ett nytt rättegångsförfarande i brottmål har
man i Finland liksom i andra länder utgått ifrån att handläggningen vid
huvudförhandlingen skall vara muntlig, omedelbar och koncentrerad. Ome-
delbarhetsprincipen innebär, att domstolen endast får fasta avseende vid
bevisfakta, som endera iakttagits av rätten under huvudförhandlingen eller
till vilkas existens man kan sluta från vad som som sålunda iakttagits.15

Härigenom har man försökt skapa förutsättningar för att bevismaterialet
företes i ett sammanhang och att domstolen bereds möjlighet till en hel-
hetsbedömning. Om det lättas på kravet på koncentration och omedelbar-
het försvåras domarnas arbete. De blir tvungna att föra någon form av pro-
tokoll över bevisningen, annars åstadkommer den mänskliga faktorn med
all säkerhet en hel del svårigheter och problem vid avfattandet av dom-
skälen.

14 Se bl.a. Astrid Holgerson NTfK 1995 s. 131 ff. och Wendy Deaton m.fl.: The
Child Sexual Abuse Custody Dispute Anotated Bibliography 1995 s.4 f., 27,31 f.,
93, 105 och 109.
15 Se Per Olof Ekelöf och Robert Boman; Rättegång IV. 6 uppl. 1992 s. 20 ff.
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Huvudregeln bör således vara att bevisningen skall tas emot vid en hu-
vudförhandling. Undantag härifrån skall göras enbart av tvingande skäl,
dvs. om det är omöjligt att höra vittne p.g.a. dödsfall eller hörandet förorsa-
kar svårigheter av fysiska eller psykiska skäl.

Enligt 6 art. 3 d p. i människorättskonventionen skall envar, som blivit
anklagad för en brottslig gärning, äga rätt att förhöra eller låta förhöra vitt-
nen, som åberopas emot honom, samt att för egen räkning få vittnen inkal-
lade och förhörda under samma förhållanden som de vittnen som åberopats
mot honom. Den kontradiktoriska principen innebär att domstolen inte får
grunda sitt avgörande på annat material än det som kommit fram i rätte-
gången och vilket parterna kunnat ta del av och ställning till.16 Principen att
"ingen må dömas ohörd" har inte i alla tider betytt, att domstolarna skulle
ha ombesörjt att den åtalade skulle ha beretts tillfälle att konfronteras med
vittnen eller andra bevismedel.

En konfrontation är av vikt för att domstolen skall kunna skapa sig en
uppfattning om vittnets eller målsägandens tillförlitlighet. Männniskorätts-
domstolen (Strasbourg) har en rätt omfattande praxis i fråga om kravet på
att bevisupptagningen skall vara kontradiktorisk.17 Domstolen har under-
strukit vikten av att bevisningen skall framläggas och tas emot i en offentlig
rättegång, där den åtalade är närvarande.18 Om en dom har grundats enbart
på målsägandens eller vittnes berättelse, har ett brott mot artikel 6 ansetts
föreligga, ifall den åtalade eller dennes ombud inte har beretts tillfälle att
konfronteras med den som avgett en berättelse i någon fas av processen. Då
konfrontation har skett under förundersökningen eller även annan bevis-
ning finns att tillgå har det inte ansetts föreligga brott mot artikel 6.19 Den
åtalade skall beredas tillfälle att konfronteras med vittnet eller målsäganden
vid något tillfälle under processen. Ibland räcker det med att konfrontatio-
nen har ägt rum redan i förundersökningsstadiet. Såsom Danelius har an-
fört "är det i allmänhet inte förenligt med art. 6 i Europakonventionen att

16 Se t.ex. Per Olof Ekelöf: Rättegång I. 7 uppl. 1990 s. 63 ff., Eva Smith: Straffe-
process. Grundlaeggende regler og principper. 2 udg. 1991 s. 92 och Johs Andenaes:
Norsk straffeprosess. Bind I. 1984 s. 51 och 135. Se även Vittnen och målsägande
i domstol. Ds 1995:1 s. 42.
17 Se härom bl.a. Hans Danelius: Mänskliga rättigheter 5 uppl. 1993 s. 164 ff. samt
Danelius' rättsfallsöversikter i Svensk Juristtidning (SvJT) 1991 s. 257 ff. och 1994
s. 337 ff.
18 Principen framgår ur fallen Unterpertinger, Delta och Saidi.
19 Se fallen Asch, Isgro och Artner.
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bygga en fallande dom uteslutande på uppgifter som lämnats utan att den
tilltalade har haft möjlighet att ställa frågor till uppgiftslämnaren. Saken
kommer dock i ett annat läge, om det vid sidan av dessa uppgifter finns
annan stödbevisning av viss styrka".20 Part skall som huvudregel ha rätt till
fullständig insyn i de förhållanden som kommer att utgöra grund för do-
men.

I allmänhet blir det inte svårigheter om barnet har uppnått en sådan mog-
nad och ålder att det kan uttrycka sig verbalt och förstå frågor. Likaså är
övergrepp, som förorsakar skador eller ger tillgång till teknisk bevisning
lättare att hantera. De verkliga svårigheterna uppstår, då vi har att göra med
övergrepp mot barn, med vilka kommunikation förorsakar problem p.g.a.
ringa ålder eller rädsla. Om det inte finns annan bevisning än parternas
motstridiga berättelser, står domstolen och dessförinnan myndigheterna inför
en svår situation.

Huvudförhandlingen, där alla parter och rättsbiträden är närvarande, är
naturligtvis inte det lämpligaste stället för hörande av små barn eller barn,
som känner sig hotade. Vad det gäller dylika barn är det svårt att praktiskt
ordna en konfrontation mellan parterna på det sätt människorättskonven-
tionen förutsätter. Frågor kan inte alltid ställas och iakttagelser av barnets
reaktioner kan inte göras direkt av den åtalade eller dennes rättegångsbi-
träde. Myndigheterna får som senare kommer att redogöras för, försöka
efter bästa förmåga ombesörja att den åtalade får ta del av utredningsmate-
rialet och bereds möjlighet att framföra kompletterande frågor med hjälp
av utredningsmyndigheterna.

4. Hur skall hörandet av barn gå till ?

I barnkonventionens (Convention on the Rights of the Child) 12 art. stad-
gas det om barnets rätt att fritt, med beaktande av ålder och mognad, få
framföra sina synpunkter i alla ärenden som berör barnet.21 Vid alla judiciella

20 Se Danelius: Mänskliga rättigheter s. 166 och Ds 1995:1 s. 42 f.
21 Art. 12 har följande lydelse: "1 . States Parties shall assure to the child who is
capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all
matters affecting the child, the views of the child being given due weight in
accordance with the age and maturity of the child. 2. For this purpose, the child
shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and admi-
nistrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representa-
tive or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of
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förrättningar skall barnet beredas möjlighet och tillfälle att bli hört endera
självt eller genom en representant i mån av möjlighet.

Vid hörandet av ett barn i anledning av övergrepp är det viktigt att alla
myndigheter (sociala myndigheter, polisen, åklagarna osv.) kommer ihåg
att rättssäkerheten i allra högsta grad gäller både barnen och dem som är
misstänkta för övergrepp. Handläggningen av dessa typer av mål får inte i
någon situation förlora det s.k. objektiva greppet.

Övergreppen är av olika art. Huvudregeln för att nå ett bra slutresultat
torde i alla fall vara den att barnen skall höras så snabbt som möjligt för att
de dels inte skall glömma och dels för att inte påverkan av utomstående
skall försvåra utredningen.22 Vid övergrepp som fortgått under en längre tid
inom en familj är principen svår att upprätthålla. Oftast begränsar en ona-
turlig solidaritet och eventuell skuldkänsla barnets öppenhet och förmåga
att redogöra för det inträffade. Dessutom har en stor del av övergreppen
skett för länge sedan då man kommit så långt som till utredningen. Vid
enstaka övergrepp utfört av "utomstående" förövare reagerar barnet, för-
äldrarna och myndigheterna mycket snabbare. Vid sådana situationer kan
barnet bättre och framförallt opåverkat redogöra för det inträffade över-
greppet.

Med tanke på barnets bästa och på att myndigheterna och domstolarna
bör eftersträva ett riktigt och rättvist slutresultat är som redan nämnts det
vanliga förundersökningsförfarandet med påföljande huvudförhandling inte
det lämpligaste förfarandet.23 Barn bör höras av utredare med erfarenhet av
övergrepp mot barn. Utredarna bör äga kunskaper om hur barnen skall ut-
frågas på ett korrekt sätt ur rättssäkerhetssynvinkel. Bandupptagning och,
om det är möjligt, videoupptagning bör användas på alla förundersöknings-
stadier. Detta är viktigt för att domstolarna skall kunna bedöma berättelser-
nas trovärdighet och för att kunna iaktta eventuella förändringar under
förundersökningens lopp. Vikten av att allt tas upp på band/video och att
dessa spelas upp inför domstolen bekräftas av ett fall som Astrid Holgerson

national law." Se även art. 19 som ålägger staterna att skydda barnen mot fysiska
och psykiska övergrepp. Angående barns rättigheter se likaså Beth Grothe Nielsen:
Så graed jag lidt for mig selv s. 187 f.
22 Jon Palle Buhl 1963 s. 6 och Johs Andenaes: Etter overveielse. Artikler i utvalg
1983 - 1992 s. 126.
23 Peter Garde: Afhøring af børn. NTfK 1992 s. 31 ff. och Johs Andenaes: Artikler
i utvalg s. 123 ff.
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omnämner.241 fallet hade tingsrätten tagit del endast av ett polisförhör, som
hade spelats upp (det fjärde och sista). Med stöd av bevisningen dömdes
den åtalade till 3 års fängelse. Hovrätten tog del av hela utredningen från
förundersökningen och använde sig dessutom av en vittnespsykologisk ut-
redning och analys av samtliga fyra bandade polisförhör. Muntligt sakkunnig-
förhör hölls vid huvudförhandlingen, där även alla videoförhör spelades
upp. Slutresultatet blev en friande dom (omr.) Det är naturligtvis vågat att
dra några alltför långtgående slutsatser av ett enskilt fall, men slutresultatet
i målet talar likväl sitt tydliga språk om att det alltid bör företas en helhets-
bedömning och att hörandet av barn bör tas upp på band/video ända från
första början av utredningen.

Det är stor skillnad mellan barn i olika åldrar och även inom samma
åldersgrupper beträffande mognad och förmåga att kunna uttrycka sig. Detta
måste beaktas vid hörandet av barn. De minsta barnen kan bäst höras i
hemmiljö eller i en omgivning, som så litet som möjligt påminner om ett
ämbetsverk.25 Närvaron av en förälder eller stödperson underlättar hörandet,
förutom i fall där den andra föräldern är misstänkt för övergrepp. Även i
andra situationer, där föräldrarnas "förväntningar" kan anses ha en negativ
inverkan på barnets möjligheter att uttrycka sig fritt, är det skäl att försöka
klara av förhöret utan närvaro av en sådan. Om det praktiskt sett är möjligt,
skulle rättssäkerheten säkert gagnas av ett system, enligt vilket en psykolog
skulle vara närvarande och kunna ta del av hörandet av barnet och barnets
beteende ända från början av förundersökningen fram till huvudförhand-
lingen.

Såsom framgick av redogörelsen för den kontradiktoriska principen och
människorättskonventionens stadgar skall den åtalade beredas möjlighet
till konfrontation med vittne eller målsägande under något stadium av pro-
cessen. Ifall det är fråga om större barn kan detta ske t.o.m. vid huvud-
förhandlingen, då alla parter är närvarande. Ibland kan det finnas skäl att
höra barnet, medan den åtalade befinner sig utanför rättssalen. Den åtala-
des rättegångsbiträde är då tillstädes och bevakar dennes intressen. Frågor
kan ställas av rättegångsbiträdet eller av den åtalade efter det att han har
fått ta del av barnets berättelse. Efter hörandet är det skäl att spela upp band

24 Se närmare Astrid Holgerson: Sexuella och rituella övergrepp - utsagors uppkomst-
betingelser. NTfK 1995 s. 136 f. Se även Per Lindholm: Bandning av polisförhör.
Festskrift till Curt Olsson. Helsingfors 1989 s. 215 f. och 219 ff.
25 Se Johs Andenaes: Artikler i utvalg, s. 125 f.
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och videon, som kommit till före huvudförhandlingen. Om det är fråga om
mindre barn kan det hända att man är tvungen att nöja sig med hörandet och
band/ videoupptagningen, som skett före huvudförhandlingen. Huvudsaken
är att den åtalade själv eller dennes rättegångsbiträde vid något tillfälle
under förundersökningen har beretts möjlighet till konfrontation på ett el-
ler annat sätt. På ett sådant sätt kan den tilltalade få insyn i processmaterialet;
en "fair trial" äger rum i ordets rätta bemärkelse.

Efter hörandet och konfrontationen vore det av stor vikt att en sakkun-
nig (psykolog/psykiater) kunde redogöra för sin uppfattning om barnets
utsaga, dess trovärdighet och förankring i verkliga händelser.26

Det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att de myndigheter (sociala, po-
lisen, åklagare osv.) som skall sköta utredningen av övergrepp mot barn
inte helt okritiskt utgår ifrån att ett övergrepp har förekommit. För att kunna
sålla bort ogrundade anklagelser, bör dessa lära sig känna igen situationer,
där det finns risk för att barnen påverkats eller förletts till att avge en öns-
kad men inte med verkligheten överensstämmande berättelse. Alltför ni-
tiska förhörsledare kan med ledande frågeteknik och felaktigt förfarande få
små barn att berätta t.o.m. någonting, som de inte överhuvudtaget har upp-
levt. Ett sådant förfarande spolierar alla möjligheter för domstolarna att
kunna nå ett materiellt riktigt slutresultat. Det föreligger risk för att all tjän-
lig bevisning går förlorad.27

Användandet av anatomiska dockor eller listor över "allmän- na tecken"
på övergrepp vid utredandet av brott begångna mot barn är förknippat med
risker ur rättssäkerhetssynpunkt. Dockorna kan användas manipulativt och
felaktiga tolkningar av barnets hantering av dessa dockor kan ha förödande
konsekvenser.28 Förundersökningarna vid övergrepp mot barn far inte bli
några experimenttillfällen på bekostnad av parternas rättssäkerhet. Allra
minst kan domstolen stöda sig på dylika experiment eller på listor över
generella tecken på övergrepp vid ställningstagandet till skuldfrågorna. Trots

26 Se Peter Gardes konklusioner vad det gäller hörandet av små barn NTfK 1992
s. 35 f.
27 Se Astrid Holgerson NTfK 1995 s. 136 ff.
28 Holgerson (NTfK 1995 s. 130 f.) har framhållit "att man beträffande användan-
det av anatomiska dockor i utredningen av sexuella övergrepp mot barn inte ännu
kommit fram till några vetenskapligt grundade normer för tillämpning och tolk-
ning. Forskningsresultaten är motsägelsefulla. Det finns exempelvis inget entydigt
stöd för att barn som varit utsatta för sexuella övergrepp hanterar dockorna på annat
sätt än barn som inte varit utsatta".
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de svårigheter som möter utredarna och domstolarna vid dessa brottstyper,
kan beviskraven inte sänkas. Självklart kan de inte heller höjas. Domsto-
larna bör som ovan redan nämnts ombesörja att en "fair trial" äger rum och
att vid behov en helhetsvärdering av allt bevismaterial, även sådant som
tagits upp under förundersökningen, görs. Vittnespsykologisk sakkunskap
bör utnyttjas framförallt i sistnämnda situationer.

Eftersom det i övergreppsmålen ofta föreligger svårigheter i bevis-
hänseende,29 är det av största vikt att domarna är välskrivna vad det gäller
motiveringarna. Bevisningen skall redogöras för ingående och både det som
talar för och emot att ett övergrepp har inträffat skall tecknas ned. Bevisvärde-
ringens öppenhet är en rättssäkerhetsgaranti. Då domstolarna redovisar
bevisvärderingen öppet och anger på vilka grunder åtalet har styrkts eller
inte styrkts, kan parterna bättre ta ställning till riktigheten i slutresultatet.

5. Vittnesplikt och sanktioner

Minderåriga, dvs. barn som inte fyllt femton år, kan i de flesta rättssystem
inte ställas till straffrättsligt ansvar och dömas till påföljd för förseelse eller
brott. Sålunda kan domstolarna inte använda sig av vite eller böter som
tvångsmedel och de kan inte heller döma för falsk angivelse. Detta är vik-
tigt att komma ihåg, då barnen hörs av olika myndigheter från förunder-
sökningen till huvudförhandlingen. Det går följaktligen inte för sig att handla
efter samma mönster som när man har att göra med vuxna målsägande.30

Domstolarna och myndigheterna måste på ett varsamt och korrekt sätt få
barnen att inse vikten av att de håller sig till sanningen. En begriplig infor-
mation om vad en felaktig dom kan innebära skall ges barnet innan för-
undersökningen påbörjas. Detta förutsätter att det är möjligt med hänsyn
till barnets ålder och mognad. Det är naturligtvis inte en särskilt enkel upp-
gift, då det rör sig om de allra minsta barnen. I detta sammanhang är det
viktigt att även informera vuxna människor (barnets föräldrar eller ställ-
företrädare) om vikten av att tala sanning. Ifall en vuxen person har fått
barnet att handla felaktigt i detta avseende och m.a.o. fått till stånd en falsk
angivelse, så kan den vuxna riskera åtal p.g.a. medelbart gärningsmanna-
skap. Åtal väcks antagligen ytterst sällan i sådana fall.

29 Se härom t.ex. Christian Diesen (red.) i Brottsoffrets rätt. Stockholm 1995
s. 86 ff.
30 Se om problematiken i Danmark och Norge Peter Garde NTfK 1992 s. 23 ff och
Johs Andenaes: Artikler i utvalg s. 205 fF.
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Eftersom vittnesmål inte kan avfordras i vissa situationer, kan man ställa
sig frågan om detsamma gäller skyldigheten att ställa upp som målsägande
i bevishänseende. Vittnen och målsägande har olika ställning i processen
och sanktionerna är olika. Målsägandens ställning har inte reglerats i lag i
Finland i detta avseende, men man har utgått ifrån att målsägande deltar i
utredningen p.g.a. eget intresse. Ofta förekommer likväl intressekollisioner,
då det är t.ex. fråga om barnets nära anhörig som är misstänkt för över-
grepp. Det är ganska motbjudande i de flesta fall att "sätta fast" en nära
anhörig. Vem skall då ta ställning till hur ett litet barn skall förfara. Föräld-
rarna som vanligtvis är barnets förmyndare kan ha motsatta intressen. Detta
är ju ett vanligt fenomen vid skilsmässor och vårdnadstvister. Ännu mera
bekymmersam är situationen, om båda föräldrarna på sätt och vis tillsam-
mans har motsatta intressen i förhållande till barnet. Sådant upplevs tyvärr
i en del incesträttegångar.31 Förordnande av en god man torde ibland vara
påkallat.

Av det ovannämnda framgår, att målsägande-barnet ofta kan befinna sig
i en mycket svår situation. Ett stort psykiskt tryck från olika sidor gör sig
gällande. Olika myndigheter och domstolarna har en svår och krävande
uppgift, då de skall informera barnet om dess skyldigheter och rättigheter
som part i ett rättsärende. Barnet skall bemötas med respekt och hänsyn
under handläggningen av ärendet vid alla myndigheter. Detta förutsätts inte
minst av ingångna internationella konventioner. Bemötandet av barn ställer
helt andra krav på myndigheterna än detsamma av vuxna människor. Om
barnet känner sig hotat eller tvingat på något sätt ligger ett misslyckande
nära till hands. I värsta fall är dess berättelse värdelös i bevishänseende
eller så drar sig barnet totalt ur och tiger. Domstolarna och myndigheterna
får försöka klara sig fram till det bästa möjliga slutresultatet ur rättvise-
synpunkt utan tillgång till förpliktelser och sanktioner gentemot barn.32

6. Användandet av vittnespsykologer

Domstolens uppgift är att försöka röna ut den materiella sanningen. Bar-
nets berättelse om vad som försiggått är av största betydelse. Eftersom det
inte alltid är så lätt att kommunicera med barn och förstå vad de vill ge
uttryck för, har myndigheterna ibland använt sig av sakkunniga vittnes-

31 Se t.ex. Peter Garde NTfK 1992 s. 33. Personligen har jag upplevt detta vid några
rättegångstillfällen.
32 Jfr. Johs Andenaes: Artikler i utvalg s. 207 ff. Se även Ds 1995:1 s. 17.
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psykologer eller psykiatriker. Sådana sakkunniga har kanske anlitats fliti-
gast i Sverige.

Med hjälp av sakkunniga har man försökt fastställa trovärdigheten av
barnets utsaga. Det gäller att fastställa trovärdigheten av berättelsen i det
enskilda fallet och inte av barnets trovärdighet i allmänhet.33 Domstolen
svarar ensam för bevisvärderingen och fattar det straffrättsliga avgörandet i
det enskilda fallet. Den slutliga bevisvärderingen kan inte och skall inte
göras av någon annan än en domstol.

Eftersom det ofta är fråga om en lång process från det att misstanke om
övergrepp uppstått tills dess att slutligt avgörande fattats i saken, så vore
det önskvärt att myndigheterna kunde sålla bort falska anklagelser i ett så
tidigt skede som möjligt. Därigenom kunde man bespara förutom den miss-
tänkte även barnet en hel del obehagliga upplevelser inför olika myndig-
heter.34

Man borde ha ett så likartat förfaringssätt som möjligt efter det att miss-
tanke om övergrepp uppstått. Flera olika myndigheter kan bli inblandade i
de första stadierna, t.ex. sociala myndigheter, polis eller läkare. Redan på
detta plan fattas det en del beslut om långtgående ingrepp. För att utred-
ningen och förundersökningen skall fylla alla krav ur rättssäkerhetssyn-
punkt, borde myndigheterna förfara på ett någorlunda likartat sätt från förs-
ta början. Det borde dras upp klara linjer i fråga om vem som skall fatta
beslut på olika stadier. Om besluten fattas av olika myndigheter beroende
helt på tillfälligheter, uppstår det allvarliga problem ur rättssäkerhetssyn-
punkt.

Det skulle vara till stor nytta för dem som utför förunder- sökningen och
framförallt för domstolarna om de hade tillgång till utomstående och opar-
tiska sakkunniga, dvs. psykologer. Opartiskhet innebär bl.a. att dessa inte
på något sätt har varit verksamma som barnets terapeut el. dyl. Det vikti-
gaste är att de sakkunniga har klart för sig att de är utomstående objektiva
iakttagare och inte företrädare för t.ex. barnet. De skall medverka till att
både den åtalades och målsägandens rättssäkerhet upprätthålls på bästa
möjliga sätt.

Vilken kompetens och utbildning en sådan psykolog/psykiater skall ha
är en omstridd fråga och borde få en saklig lös ning.35 Det är naturligtvis

33 Beth Grothe Nielsen: Så graed jag lidt for mig selv s. 65.
34 Se härom Beth Grothe Nielsen: Så graed jag lidt for mig selv s. 109 ff.
35 Se Margareta Hallberg och Eva Marie Rigné: Varför är experter oeniga om sexu-
ella övergrepp mot barn ? SvJT 1995 s. 570 ff.
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viktigt att experterna blir medvetna om rättssäkerhetsriskerna som är för-
knippade med deras medverkan i processen.36 De sakkunniga skall inte ut-
föra några egna utredningar, utan de skall närmast fungera som rådgivare
och ge sin syn på barnets trovärdighet i det konkreta fallet efter det att allt
material har varit tillgängligt. De sakkunniga har i bästa fall kunnat följa
med utvecklingen av målet från första början och kan dra eventuella slut-
satser av ändringar och tillägg i utsagor. (Se det tidigare nämnda rättsfallet
med helt olika utgång i tingsrätten och hovrätten).

Det har ibland och t.o.m. berättigat framförts kritik mot ett specialise-
rande av domstolarna. Då det gäller övergrepp mot barn och i synnerhet
sexuella övergrepp, tror jag att man skulle ha mycket att vinna i rättssäker-
hetsväg, om målen åtminstone kunde koncentreras till speciella utredare i
förundersökningsstadiet och likaså till åklagare som är specialiserade på
dylika mål. Under hela processens gång skulle experter vara inkopplade
och stå till förfogande med sin sakkunskap. De falska anklagelserna skulle
förhoppningsvis gå att uppdaga tidigare och verkliga överträdelser skulle
resultera i en rättvis dom materiellt sett. Ett effektivt och bra system ur
rättssäkerhetssynpunkt förutsätter en utbildning av polis, åklagare och do-
mare, som skall fungera i dylika ärenden. Likaså bör sakkunniga få insyn i
hur rättsmaskineriet fungerar för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Man bör alltid i dessa sammanhang komma ihåg att "in the court-room,
it must depend on the weight of the evidence, while in the therapist's office
belief is another thing".37

7. Avslutningsvis

Sammanfattningsvis skall nedan nämnas följande teser:

- barns trovärdighet skall alltid bedömas individuellt
- barn skall bemötas och höras utgående från deras egna förutsättningar
- myndigheter och domstolar bör göras uppmärksamma på riskfaktorer

såsom t.ex. vårdnadstvister, äktenskapsskillnadsprocesser o.s.v.
- det processuella förfarandet i mål angående övergrepp bör uppfylla

kraven i olika internationella konventioner (människorättskonven-
tionen och barnkonventionen)

- förundersökningsmyndigheterna bör vara insatta i problematiken med
sexuella övergrepp mot barn

36 Se Astrid Holgerson NTfK 1995 s. 131.
37 Se Wendy Deaton m.fl. 1995 s. 11, där en artikel av Berliner L. recenseras.
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- band- och videoupptagning under hela förundersökningen vid höran-
det av barn

- ogrundade anklagelser sållas bort i ett så tidigt skede som möjligt
- förpliktelser och sanktioner skall inte användas gentemot barn
- sakkunniga borde anlitas i större utsträckning
- rättssäkerheten skall i lika hög grad gälla alla parter (såväl måls-

ägande som åtalad)
- domarna skall motiveras ingående i besvishänseende.


