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Rättssäkerhet i mål om övergrepp
mot barn

Sektionsmöte

Referatskrivare: Kammarrättsfiskalen Charlotta Lokrantz, Sverige

Debattledaren, justitierådet Per Lindholm, Finland, öppnade mötet och häl-
sade mötesdeltagarna välkomna.

Referenten, fil. dr Sirpa Taskinen, Finland: Det var en gång fem män som
reste till ett fjärran land. En dag när de promenerade såg de en ko stå sid-
länges på vägen.

- Jaså, sa Arne, korna är svarta i det här landet.
- Åtminstone en ko här är svart, korrigerade Bengt.
- För att vara exakt, sade Christian, det enda vi vet är att en sida av en ko

är svart.
Då rynkade Daniel på pannan.

-1 det här ljuset, från den här vinkeln, ser det ut som om en sida av den
här kon är svart, sade han.

Men Erik såg förvirrad ut.
- Är ni så säkra på att det där är en ko? frågade han.

När jag diskuterar övergrepp mot barn menar jag främst sexuella övergrepp.
Fysisk misshandel av barn, hur allvarlig den än är, väcker inte sådan oenighet
som vi bevittnat de senaste åren beträffande incestfall. Våldet i samhället
är mer eller mindre öppet. I många länder är det tillåtet att visa mord men
inte samlag på TV. Det är relativt lätt att finna bevis på fysisk misshandel.
Där ser vi sällan att experter grälar med varandra. Fall rörande psykisk
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misshandel av barn, som kan vara lika sårande, har knappast prövats i
domstol ännu, åtminstone inte separat, utan att vara kopplade till fysiska
eller sexuella övergrepp. Det som gör sexuella övergrepp mot barn så enormt
sensationella är att fenomenet berör två tabubelagda områden, nämligen
sexualitet och makt. Jag återkommer till ämnet inom kort.

Det som väcker mest intresse är de stora mängderna misstänkta sexuella
övergrepp mot barn. Många svåra incestfall har även dryftats offentligt. De
största skandalerna väcks emellertid när man misstänker flera vuxna för
otukt med flera barn. I de senare fallen är anklagelserna ofta fantasifulla,
utan någon påtaglig bevisning.

I mitt skriftliga referat har jag påstått, att det vid misstanke om sexuella
övergrepp mot barn är väsentligt att följande former av rättssäkerhet är
tryggade:

1. Strafflagen skall ha en tydlig, kulturbunden definition av det beteende
som skall betraktas som sexuellt övergrepp och som är kriminaliserat.
Vi bör också uppnå samförstånd i fråga om begrepp - t.ex. petting, hur
osedlig den än är, skall inte kallas för incest, osv.

2. Misstänkta sexuella övergrepp mot barn skall utredas av en professio-
nell barnexpert med vägledning av ett team. Var det här teamet skall
befinna sig, är också en viktig fråga som jag dock inte går in på här.

3. Det skall om möjligt råda en enhetlig praxis om hurudana misstänkta
fall av övergrepp som skall polisanmälas och sedermera behandlas av
domstol. Att anmäla ett misstänkt övergrepp till polisen har visat sig
vara mer problematiskt än vad man hittills trott. I många fall vet man ju
inte, när utredningen inleds, om ett brott överhuvudtaget har begåtts.

4. Bedömningen skall baseras på fakta och på en evaluering av trovärdig-
heten av parternas utsagor. Alla beslut skall noggrant motiveras.

5. Endast domsmotiveringarna skall vara offentliga. I övrigt skall domarna
vara hemliga och skydda barnets/familjens integritet.

6. Påföljder av olika slag får inte kollidera med varandra. Myndigheterna
skall koordinera sin åtgärder och ha sammanträden om enskilda fall.
Vad vi inte behöver är ett nätverk av "bästa bröder" som okritiskt tror
på kollegornas utsagor.

Av dessa förutsägelser om rättssäkerhet höjer sig en sak över de andra,
nämligen problemet med bevis. Med anekdoten i början ville jag fasta upp-
märksamheten på hur svårt det är att enas om vilka slutsatser som är "legi-
tima" att dra ur viss information? Hurudana bevis är tillräckliga? När för-
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vandias kritisk evaluering till hårklyveri? Därtill finns ett filosofiskt prob-
lem rörande epistemologi, nämligen vad vet man egentligen om den s.k.
realiteten? Till slut är man lika osäker som den arma studenten som skrek
på filosofikursen: "Hur vet jag att jag verkligen existerar?" Då svarade pro-
fessorn: "Vem är det som frågar?" Måste man se båda sidorna av en ko för
att tro att den är svart? Och varför ifrågasätter man just i dessa fall saker
som man tidigare behandlat inom kriminologin i åratal?

Utan perspektiv till den psykologiska dynamiken vid sexuella övergrepp
mot barn, kan man knappast förstå varför detta brott - och även misstanke
om ett sådant - väcker så starka känslor, inte bara bland de anhöriga utan
även bland alla andra som hör eller enbart läser om saken.

Alla djur har i sin genetiska kod ett förbud mot att skada sina ättlingar.
Därtill är det förbjudet för djuret homo sapiens att ha sexuella relationer
med sina barn. Sexualiteten har behållit sin ställning som det första av tabun.
Kränker man detta tabu, hotar man familjens och samhällets enhetlighet
och solidaritet.

Incesttabut är känt i alla samhällen. Ett annat tabubelagt område som
inte diskuteras i samma grad är bruket av makt. Vi lever i en värld av
hierarkier. Varje dag brukar någon makt över oss. Varje dag använder eller
försöker vi behärska det vi tror vi kan ha makt över. Sexuella övergrepp
mot barn innehåller element av båda dessa tabun. Man använder sin
sexualiserade makt över dem som är mindre och hjälplösa.

Det psykologiska perspektivet förklarar även varför professionella grä-
lar med varandra i samband med svåra mänskliga konflikter - förutsatt att
de inte är medvetna om vad de gör. Misstankar om sexuella övergrepp mot
barn innehåller hemlighetsmakeri, otillit, grymhet, hjälplöshet och likgil-
tighet för andras känslor. Dessa drag kan man även finna i konflikter mel-
lan professionella. Sexuella övergrepp mot barn är missbruk av makt. När
man exempelvis hotar en pappa med att han aldrig mer kommer att få se sitt
barn, utgående från en fantiserad incest, utövar man makt. Samma dynamik
förekommer då de professionella börjar beskylla varandra för inkompetens
och yrka straff på varandra. Det pågår en maktkamp mellan olika professio-
nella: "Mirror mirror on the wall, who is the best of us all?". Vi har fatt ett
nytt slag av experter, nämligen människor som är experter på att veta att
andra är inkompetenta.

I fråga om rättssäkerheten i fall som gäller övergrepp mot barn är det
avgörande att behålla sitt sunda förnuft. Den juridiska och formella sidan
av rättssäkerheten är relativt enkel att nå, men innan de som deltar i utred-
ningar (och här menar jag socialarbetare, psykologer, psykiatrer, pediatri-
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ker, polis, åklagare, domare, nämndemän m.fl.) är redo att behandla över-
grepp sakligt och utan starka emotioner - kommer det att ta tid.

Referenten, hovrättsrådet Robert Liljenfeldt, Finland: Domstolarna bör sträva
efter att en "fair hearing" äger rum i mål om övergrepp mot barn. Principen
om "equality of arms" skall även gälla så långt som det är möjligt. Vid
anlitande av sakkunniga vittnen kan problem uppstå i sistnämnda hänse-
ende. Det är oftast fråga om sakkunniga som myndigheterna har anlitat.
Framför allt torde den åtalade uppleva sådana sakkunniga som partiska.
Förordnandet av sakkunniga bör därför ske så att tilltron till opartiskheten
upprätthålls. Hur detta skall ske i praktiken är svårt att säga. Endera utses
två sakkunniga (den ena på den åtalades förslag) eller så lämnas uppgiften
till domstolarna, som antas beakta alla parters intressen. (Se Jørgen Aall:
Rettergang og menneskerettigheter, Bergen 1995 s. 221 f. samt NJA 1992:67
s. 465, där HD i domskälen bl.a. framhåller att "för att risken för partiskhet
så långt möjligt skall förebyggas är det angeläget att domstolen - och inte
någon av parterna - utser den sakkunniga".

Motiveringen av domar medför svårigheter i en del rättssystem, där man
i vissa mål använder sig av jury. Oftast är motiveringarna knapphändiga,
om de överhuvudtaget förekommer. Ställning tas ju bara till skuldfrågan. I
en del avgöranden finns å andra sidan endast det utsagt som förutsätts i
brottsrekvisitet (Aall s. 225 ff). Parternas rättssäkerhet och upprätthållan-
det av ett rättvist rättegångsförfarande förutsätter, att bevisningen refereras
(kort) och att bevisvärderingen redovisas öppet i domskälen. Det är enda
garantin för att domstolarna prövar om argumenteringen är övertygande
och hållbar för att parterna skall kunna ta ställning till hur bevisningen
uppfattats och värderats.

Någon nämnvärd vägledning av människorättsdomstolens praxis står inte
att finna vad gäller domsmotivering (Se Aall s. 225, där han bl.a. fram-
håller att "artikkel 6 er taus om avgørelsegrunner, og konvensjonsorganenes
praksis gir ikke noe klart svar på i hvilken utstrekning et krav om
domsgrunner kan utledas av "fair hearing"-begreppet i artikel 6.1."). En
sak är likväl uppenbar, domsmotiveringarna bör vara så avfattade att par-
ternas rätt att överklaga avgörandena och överinstansernas möjlighet att
pröva avgörandenas riktighet inte går om intet.

Om vittne eller målsägande inte kan höras vid huvudförhandling, är det
utomordentligt viktigt att hörandet och konfrontationen utförs på ett korrekt
sätt(Set.ex.NJA 1993:13 s. 80; jfr. NJA 1986:139 s. 829). Eftersom domsto-
larna ofta har enbart målsägandens och de åtalades berättelser att tillgå i bevis-
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hänseende, är det ödesdigert om hörandet skett på ett felaktigt eller bristfäl-
ligt sätt. Domstolarna kan tyvärr inte korrigera dylika fel vid en senare hu-
vudförhandling, eftersom vittnet eller målsäganden inte kan närvara.

När det sedan gäller bevisprövning i dessa mål är det trovärdigheten i
målsägandens berättelse som är det centrala. Om inte annan bevisning (tek-
nisk eller personell) finns att tillgå gäller det att fästa uppmärksamheten vid
hur detaljerad och följdriktig berättelsen är. Om det finns annan bevisning
skall denna jämföras med berättelsen för att se hur de stämmer överens.
Orsaken till ändrade utsagor eller tillägg till berättelsen vid olika tillfällen
bör utredas. Ändrade utsagor innebär inte nödvändigtvis att vittnet eller
målsäganden farit med osanning. Dessutom skall man försöka utreda om
det ligger något motiv bakom utsagan (t.ex. hämnd). En sådan bevispröv-
ning som därtill sker med stöd av sakkunnigutlåtande om trovärdigheten
torde innebära en rättssäkerhetsgaranti på godkännbar nivå.

Det finns även skäl att komma ihåg det som sägs i domskälen i NJA
1992:67 s. 464: "Det förtjänar understrykas att det inte kan bli tal om att
efterge de beviskrav som allmänt anses bör gälla i brottmål. Det är exem-
pelvis inte tillräckligt att målsägandens uppgifter framstår som mer tillför-
litliga än den tilltalades. För en fallande dom i ett mål om sexualbrott förut-
sätts - liksom i brottmål i övrigt - att domstolen genom den samlade utred-
ningen i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade
har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last."

Preskriptionstiderna för övergrepp mot barn har varit föremål för debatt
och ändringar i lagstiftningen i Sverige (se NJA II 1994 s. 718 ff. och BrB
35:4 där det stadgas att "Har brott som avses i 6 kap. 1-4 och 6 §§ eller
försök till sådana brott begåtts mot barn under femton år skall de i 1 §
bestämda tiderna räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha
fyllt femton år".). Mycket talar emot en dylik förlängning av preskriptionsti-
derna. Bevissvårigheterna blir inte mindre med åren och därtill bör ett slags
"frid" uppstå inom en rimlig tid. Å andra sidan finns det ett tungt vägande
intresse för att grava överträdelser beivras. Framtiden får utvisa hur lyckat
det är att starta processer rörande handlingar som begåtts för över tio år
sedan.

Korreferenten, advokaten Lotta Insulander-Lindh, Sverige: I stort delar jag
de teser som referenterna ställt upp. Jag instämmer i Sirpa Taskinens upp-
fattning, att teserna är övergripande och rätt självklara. Jag vill dock fasta
uppmärksamheten på ordet rättssäkerhet. Vems rättssäkerhet talar vi egent-
ligen om? Bör barn ges starkare skydd än vuxna? Är det det som menas
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med rättssäkerhet? Ges skyddet i så fall på de vuxnas bekostnad? Var hittar
vi balansen? Var hittar vi rättssäkerheten och vem definierar den? Jag tror
att det här är kärnfrågan. Jag vill först peka på några av de teser som referen-
terna berört och sedan ta upp några egna punkter.

Sirpa Taskinen betonar i sitt referat vikten av att övergrepp mot barn
utreds av professionella barnexperter med vägledning av ett team. I dag tar
hon även upp risken med team ur rättssäkerhetssynpunkt. Fördelarna med
team är väl beskrivna i hennes referat och också ganska självklara. I Sverige
finns sedan en tid dels länsgrupper, där åklagare, polis, barnpsykiatrer och
barnpsykologer ingår, dels lokala grupper. De förra ger riktlinjer medan de
senare arbetar med individuella fall. Meningen är att grupperna på de olika
nivåerna skall samarbeta med varandra. En nackdel med teamen är att de
främst har kunskaper om barn och att det därför finns en risk att barnet helt
sätts i fokus till nackdel för den misstänkte.

Därefter vill jag ta upp ett problem som Robert Liljenfeldt berört, nämli-
gen tilltron till vittnespsykologer. Fram till 1992 var vittnespsykologiska
utredningar i den här typen av mål vanliga i Sverige. I utredningarna kon-
staterades ofta att något hade hänt respektive inte hade hänt. Domstolarna
tog inte sällan utredningsresultatet för gott, vilket måste anses vara oaccep-
tabelt ur rättssäkerhetssynpunkt, särskilt som psykologi inte är en exakt
vetenskap. Antalet vittnespsykologiska utredningar har dock minskat mar-
kant sedan Högsta domstolen i ett rättsfall (NJA 1992:67 s. 464) betonat att
det är domstolarna som skall göra bevisvärderingen.

Ett annat problem är att barn och vuxna inte talar samma språk och där-
för har svårt att förstå varandra, särskilt i sådana här sammanhang. Av den
anledningen behöver vi vuxna hjälp med att tolka barnens språk. Inom psy-
kologin är man dock inte enig om hur det skall gå till. Jag anser att det är
viktigt att de som skall hjälpa juristerna och rättsapparaten att tolka bar-
nens språk har både barnpsykologisk och barnpsykiatrisk kunskap, eventu-
ellt med vittnespsykologisk kunskap på toppen.

I Sverige har psykologers inverkan och påverkan i mål om sexuella över-
grepp mot barn debatterats flitigt de senaste två åren. Det har bl.a. hävdats
att psykologer själva driver mål, att de inplanterar minnen hos barn och att
de är en fara för rättssäkerheten. Läkarna Frank Lindblad och Clara Gum-
pert vid Huddinge sjukhus har granskat ett antal domar rörande sexuella
övergrepp mot barn från åren 1985, 1989 och 1992. De fann bl.a. att vid
fällande domar hade psykologer anlitats i 22 procent av fallen 1985, i 25
procent av fallen 1989 och i 14 procent av fallen 1992. Det kan således
konstateras att psykologernas inblandning i den här typen av mål inte är
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särskilt stor. Man kan dock fråga sig om det är bra eller dåligt. Av hävd
finns det ju bland jurister en djup misstro mot psykologer. Jag tror att det ur
barnens perspektiv är olyckligt om psykologer inte anlitas i ifrågavarande
mål

När det gäller frågan om videobandade förhör med barn aktualiseras ett
par frågeställningar som jag vill beröra. I artikel 6 i människorättskonven-
tionen uppställs vissa garantier som bl.a. innebär att den som åtalats för
brott skall ha rätt att ställa frågor till målsäganden. Det skall normalt ske
vid huvudförhandling, men kan också ske på förundersökningsstadiet. I dag
är det inte alltid som den misstänkte och/eller hans försvarare får tillfälle
att närvara vid förhör av barn. Jag anser det dock vara av vikt att så sker. I
vissa fall videofilmas förhör med en målsägande som kan närvara vid huvud-
förhandlingen, exempelvis när målsäganden är över 15 år. Robert Liljenfeldt
tycks vara av den uppfattningen att videoförhör alltid skall spelas upp vid
förhandling för att rätten skall kunna bilda sig en uppfattning om exempel-
vis förhörsteknik. Det kan dock ifrågasättas varför principen om att
förundersökningsprotokoll inte är bevismaterial vid huvudförhandling skall
sättas ur spel. Vems rättssäkerhet talar vi då om? Vid svenska domstolar
råder olika praxis, vilket inte är tillfredsställande.

Sirpa Taskinen har berört frågan om omhändertagande av barn i sam-
band med incestutredningar. I Sverige omhändertas barn enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Jag tycker att man kan
fråga sig vems rättssäkerhet man egentligen talar om när barn skickas bort
från sin hemmiljö under utredningstiden. Är det verkligen barnet som skall
flytta? En lösning är att den misstänkte föräldern flyttar i stället.

En fråga som inte är tillräckligt belyst i referaten är frågan om preskrip-
tionsreglerna i mål om övergrepp mot barn. Robert Liljenfeldt har dock
berört frågan i dag och bl.a. uppgett att preskriptionsreglerna för övergrepp
mot barn under 15 år är annorlunda än i normala fall. Vems rättssäkerhet
talar vi då om? Barnets eller den vuxnes?

En annan fråga som inte alls berörts är frågan om kroppsbesiktning av
målsäganden. I Sverige får kroppsbesiktning endast företas mot den som är
misstänkt. En utredning har dock föreslagit att kroppsbesiktning av måls-
ägande skall tillåtas när brottet ifråga kan ge minst två års fängelse. Till
saken hör att de flesta sexualbrott mot barn kan ge minst två års fängelse.
Skall effektiviteten få vika för integriteten? Vems rättssäkerhet är det då
fråga om?

Barn är små, svaga och utsatta och kan inte själva tillvarata sina rättighe-
ter. Måste samhället då inte erbjuda barn starkare skydd än vuxna? Kanske
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är det på det sättet rättssäkerhet uppnås och jämvikt mellan barn och vuxna
skapas. I Sverige pågår f.n. en debatt om sänkta beviskrav i mål om sexu-
ella övergrepp mot barn. Jag anser dock inte att beviskraven sänkts, utan
snarare att man lagstiftat till skydd för barnen för att uppnå jämvikt mellan
barn och vuxna. En doktorand vid Stockholms universitet, som forskar i
bevisvärdering vid sexualbrottsmål, har bl.a. kommit fram till att synen på
barn, sexualitet och sexualbrott förändrats genom tiderna. Detta har givet-
vis även påverkat rättsapparaten.

Slutligen vill jag redovisa lite statistik. Av alla anmälda sexualbrott är
det cirka tio procent som leder till fallande domar. Så har det i princip varit
sedan 1965. När det sedan gäller sexuella övergrepp mot barn är procent-
satsen något lägre. Frank Lindblad och Clara Gumpert granskade i sin un-
dersökning 586 fällande domar och fann bl.a. att i 57 procent av fallen
erkände gärningsmannen, i 5 procent av fallen erkände gärningsmannen
delvis, i 32 procent av fallen förnekade gärningsmannen, i 3 procent av
fallen förstod gärningsmannen överhuvudtaget inte åtalet och i 3 procent
av fallen gick det inte att fastställa gärningsmannens inställning.

Generaldirektören vid Brottsoffermyndigheten Britta Bjelle, Sverige: Bar-
nens trovärdighet är central i mål om övergrepp mot barn och har därför
ofta debatterats. Påståenden om att barn hittar på eller förvränger sanningen
har ibland fatt för stora proportioner.

I samband med barnpornografihärvorna, Huddingehärvan 1992 och
Norrköpingshärvan 1993, gjordes för första gången i Sverige beslag av por-
nografiska alster. I detta material kunde tio barn identifieras. Överläkaren
Carl Göran Svedin har med dessa barn kunnat göra en helt unik undersök-
ning. I samtliga fall fanns det dokumenterat vad barnen blivit utsatta för
och det kunde jämföras med vad de berättat innan de konfronterats med det
dokumenterade materialet. Undersökningen visade att inget barn berättat
för någon vad de varit med om, trots att övergreppen pågått i flera år. De
berättade om övergreppen först sedan de fått vetskap om att det var känt
vad de varit med om. Undersökningen överensstämmer med andra under-
sökningar som gjorts om barnpornografi och visar samma sak, nämligen att
utnyttjade barn inte berättar.

BRIS (Barnens rätt i samhället) tillhandahåller jourtelefon för utsatta
barn. Deras erfarenhet är att barn som ringer är mycket noga med att det
inte sker någon dokumentation och att det inte blir känt att de ringer och
berättar vad de varit med om. Att det finns en ovilja att berätta vad man
varit med om styrks av uppgifter som vi på Brottsoffermyndigheten stött
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på. För närvarande håller vi på att inventera brottsofferarbetet i Sverige. I
projektet som pågår finns ett antal s.k. självhjälpsgrupper för incestoffer.
De som arbetar med dessa grupper bedömer att ungefär 60 procent av dem
som tar kontakt med incestföreningar aldrig tidigare berättat för någon vad
de varit med om.

Två läkare vid Huddinge sjukhus har lett en intressant undersökning där
man studerat samtliga tingsrättsdomar i sexövergreppsmål under 1985,1989
och 1992. Undersökningen visade att 90 procent av dem som åtalades fäll-
des för brott. Av dem som fälldes byggde åtalen i 62 procent av fallen på
gärningsmannens bekräftelse av händelserna. Det var endast i cirka 30 pro-
cent av åtalen som gärningsmannen nekade och där det alltså blev fråga om
bevisning som ställdes mot gärningsmannens nekande.

Det kan vara intressant att kort redovisa hur åtalsstatistiken ser ut i Sverige.
När det gäller sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande m.fl. liknande brott mot
person under femton år anmäldes 1235 fall i Sverige. Åtal ägde rum i 390
fall. Det motsvarar ungefär 30 procent. Resterande 70 procent av dessa
ärenden avskrevs. Samma gäller sexuellt ofredande mot person under fem-
ton år, där det under 1994 gjordes 951 anmälningar, varav åtal skedde i 217
fall. 1994 anmäldes 208 fall av våldtäkt av person under femton år och åtal
skedde i 58 fall. Slutsatsen är att åtal i ärenden som handlar om övergrepp
mot barn ligger runt låga 25 procent.

En intressant iakttagelse i Carl Göran Svedins undersökning är att de
utsatta barnen medger de oskyldigaste aktiviteterna först. De drar sig i det
längsta för att berätta om aktiviteter som är associerade med starka skam-
känslor och olust eller äckel.

Med sifferexercisen har jag velat påvisa följande: 1. Undersökningar som
gjorts visar att barn inte berättar om övergrepp som de utsatts för om över-
greppen inte blivit kända på annat sätt. 2. Att barn när de berättar först i ett
senare skede berättar de verkligt obehagliga händelserna om de alls berät-
tar dem. 3. Att åtal sker i ett fåtal fall i förhållande till anmälda brott. 4. Att
bevisningen i sexövergreppsmål huvudsakligen bygger på medgivande.

Carl Göran Svedins undersökning visar även att barn syns dåligt i rätts-
processen därför att rättegången fokuserar på förövaren och brottet. Hur
barnen mår, hur de har det och hur de ser på sin situation återspeglas inte i
rättegången. Detta trots att de resten av sitt liv skall leva med det handikapp
som övergreppen gett dem.

Vi på Brottsoffermyndigheten ser mål om övergrepp mot barn från hela
landet. Inför detta möte gjorde jag ett slumpvis urval av ärenden rörande
sexuella övergrepp mot barn för att kontrollera hur dessa startat. Det ena
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fallet rörde en flicka som i 11-årsåldern började utnyttjas av sin farfar. Det
var samlag, sexuell beröring och onanering vid ett stort antal tillfällen. Vid
13 års ålder började fadern, farbrodern och två äldre bröder att utnyttja
henne på samma sätt. Trots alla dessa övergrepp teg hon. I samband med en
utbildning hon försökte gå berördes frågan om incest. Hon berättade då för
första gången vad hon hade varit med om. Det andra fallet rörde en foster-
hemsplacerad pojke som mådde mycket dåligt. Han betedde sig underligt
och stal bl.a. trosor som han onanerade i. Den psykoterapeut som koppla-
des in uppmanade fostermodern att diskutera trosor med pojken. Vid ett
sådant samtal berättade pojken att hans pappa "gjort det på honom baki-
från".

Med mitt inlägg har jag bl.a. velat peka på vad få incestärenden som når
rättsapparaten och som går till åtal. Det får inte bli så, att debatten om
rättssäkerhet skrämmer dem som utsatts för övergrepp på ett sådant sätt, att
de inte medverkar till att incestärenden får en rättslig prövning.

Hovrättsrådet Mikael Krogerus, Finland: Det verkar som om vårt tema i
först hand syftar på de fall, som handläggs i rättegången eller åtminstone i
förundersökningen. Problematiken har behandlats mycket grundligt i refe-
raten. Både Sirpa Taskinen och Robert Liljenfeldt pekar också kort på det
fenomen, som är typiskt för dessa brott, nämligen den dolda brottsligheten.
De undersökningar, som gjorts i Finland och i andra länder visar att den
dolda brottsligheten, när det gäller övergrepp mot barn, är ovanligt stor.

Vid andra brottstyper än övergrepp mot barn skadar den dolda brottslig-
heten ofta i första hand samhällsmoralen. När man talar om brott mot barn,
förorsakar den dolda brottsligheten allvarliga, många gånger livslånga kon-
sekvenser för individen. Det är ju känt, att de barn, som har blivit utsatta för
övergrepp, riskerar att bli brottslingar, psykiskt sjuka, prostituerade eller
narkomaner. Självmord är inte ovanliga bland dem. En del av dem börjar
själva utnyttja barn. Dessa följder blir dyra för samhället. Av dessa skäl är
det viktigt att övergrepp mot barn uppdagas så att man kan vidta behövliga
åtgärder, som vård, straff osv.

Jag vill utvidga diskussionsämnet till hur man kan minska antalet dolda
fall. Enligt artikel 34 i FN:s barnkonvention är vi skyldiga att skydda barn
mot övergrepp så effektivt som möjligt. Man vet att de utsatta barnen inte
sällan lever i en deprimerande miljö och i ett beroendeförhållande till gär-
ningsmannen. Vidare vet man att barnen ofta saknar möjlighet att kontakta
myndigheterna. När det gäller små barn är det naturligtvis omöjligt på grund
av åldern. Inte heller vuxna i barnets närhet vet vart man skall vända sig vid
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övergrepp. Det behövs därför ett organ som kan ge information, hjälp och
vägledning i dessa frågor.

Detta problem har man försökt lösa på olika sätt i de nordiska länderna.
I Finland finns ingen statlig barnombudsman eller motsvarande myndighet.
Däremot finns en privaträttslig barnskyddsorganisation, Mannerheims Barn-
skyddsförbund, som sedan 15 år driver barnombudsmansverksamhet. För-
bundet har bland annat en jurist, som är specialiserad på övergrepp mot
barn. Det finns även fyra andra jurister i olika delar av landet som deltar i
verksamheten. Vidare har förbundet en allmän telefontjänst för barn och
ungdomar, och en särskild telefontjänst för föräldrar, närmast för uppfost-
ringsfrågor. Om frågor rörande övergrepp mot barn kommer upp hänvisas
den som ringer till barnombudsmannen. Förbundet har lokala avdelningar i
hela landet och dess verksamhet är tämligen känd bland allmänheten.

Barnombudsmannen har årligen ungefar 300 fall som rör barns rättighe-
ter. I 50-70 av fallen är det fråga om allvarliga övergrepp mot barn. Under
de senaste åren har antalet allvarliga fall minskat något. Orsaken kan vara,
att detta tidigare så tabubelagda fenomen har börjat diskuteras i samhället,
i massmedierna osv. Denna öppenhet har kanske fungerat preventivt i vissa
fall. En annan orsak kan vara, att yrkesskickligheten inom social- och häl-
sovården blivit bättre och bättre.

Erfarenheterna visar att det är viktigt att ha en sådan institution som barn-
ombudsmannen. Man kan dock ställa sig frågan om barnombudsmannen
skall drivas av en privaträttslig förening. En av de största fördelarna är att
barnombudsmannen är obunden och oberoende av myndigheterna. I några
internationella sammanhang har denna obundenhet betraktats som en bra
och viktig egenskap hos barnombudsmannen. Andra fördelar är barnombuds-
mannens möjlighet att specialisera sig i branschen och att det ofta är lättare
för allmänheten att ta kontakt med en privat barnombudsman än med en
myndighet. Största nackdelen är att offentliga regler och stadganden om
barnombudsmannens befogenheter saknas. Även ansvars- och skadestånds-
frågor kan vara svåra för en privaträttslig förening, till och med dyra.

Enligt min mening skulle det vara bäst att ha en statlig barnombudsman
med biträdande tjänstemän, som var välutbildade och specialiserade i bran-
schen. Vid sidan av denna offentliga myndighet finns det säkert även behov
av privata barnskyddsorganisationers aktivitet, särskilt för att ge informa-
tion och vägledning i konkreta fall.

Det viktigaste är att förebygga övergrepp genom information och att de
utsatta barnen får hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.
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Dommer Mogens Pedersen, Danmark: Robert Liljenfeldt konstaterar i sitt
referat att domstolarna strävar efter att uppnå ett materiellt riktigt slutresul-
tat. I Danmark anses det oetiskt att en domare griper in i bevisföringen, med
mindre det finns risk för att omständigheter som leder till frikännande eller
mildare straff annars inte blir klarlagda. Det är åklagarens, inte domarens
och försvararens uppgift att sträva efter ett materiellt riktigt resultat. Do-
marens uppgift är att tillsammans med nämndemännen bedöma om det ef-
ter bevisföringen är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig.
Det är otvivelaktigt så, att man som domare kommer att frikänna på materi-
ellt oriktig grund en del gånger i sitt liv. Det motsatta, att man finner någon
skyldig på materiellt oriktig grund, får man hoppas inträffar sällan.

Jag instämmer i huvudsak i det som Robert Liljenfeldt anför om barns
trovärdighet. Jag har dock själv haft en upplevelse som gör mig mer skeptisk
till barns berättelser i sedlighetsmål än i andra fall. Det rörde sig om en
nioårig flicka (dvs. före puberteten) som påstod att hennes far förgripit sig
på henne. Flickan verkade intelligent och mogen för sin ålder. Hon berättade
utan att dramatisera eller överdriva. Föräldrarna var skilda och flickan bodde
hos modern. Det fanns inget som talade för att det förelåg problem med
umgänge eller vårdnad. Flickan hade bl.a. berättat att hon efter övergreppet
sprungit hem till en äldre dam i samma trappuppgång samt att damen senare
avlidit. Efter att ha hört flickans berättelse var jag övertygad om att den var
sann. Polisens efterforskningar visade emellertid att det inte hade bott någon
dam som stämde in på beskrivningen i fastigheten eller i närheten vid den
aktuella tidpunkten. Detta medförde att målet aldrig gick till åtal. Tyvärr
fick flickan aldrig tillfälle att kommentera polisens utredning. Jag hade,
med hänsyn till min framtida syn på nioåriga flickors trovärdighet, gärna
hört hennes kommentarer. Var det något hon hade drömt, hade någon fått
henne att vittna falskt eller hade övergreppen inträffat någon annanstans
där det bodde en gammal dam?

Förhör och bevissäkring i Danmark går ungefar till på det sätt som Ro-
bert Liljenfeldt beskriver i sitt referat. Jag har emellertid aldrig varit med
om att en psykolog eller en psykiater uttalat sig om ett barns eller någon
annans trovärdighet. Det har kommit en mycket uppseendeväckande fri-
kännande dom i Danmark där en psykologs roll var mycket omdiskuterad
och oerhört kritiserad i försvarskretsar. Jag tror att domen får till följd att
det inte inom överskådlig tid kommer något förslag på att man skall an-
vända psykologer i mål om övergrepp mot barn. Nämnas bör att det endast
finns ett fåtal psykiatrer och psykologer i Danmark. Människorätts-
konventionens krav på att rättegångar skall hållas inom skälig tid, skulle
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därför inte kunna upprätthållas om det blev obligatoriskt med psykiatriska
undersökningar. Østre Landsret fastslog i ett avgörande (Ugeskrift for
retsvæsen 1969 side 491) att det inte var rätt att utreda om en tioårig flicka,
som skulle vittna i ett sedlighetsmål, var trovärdig. Enligt 185 § första stycket
första punkten i danska retsplejeloven får bevisföring om ett vittnes trovär-
dighet endast äga rum på det sätt och i den utsträckning som rätten bestäm-
mer. I Danmark är utgångspunkten att sådan bevisföring inte får äga rum.
Rätten skall, som vid bevisföring i övrigt, ta ställning till bevisningens vikt
på samma sätt som i alla andra mål.

I Danmark förhörs barn av polisen. Jag tror att förundersökningar i dy-
lika mål tidigare gjordes i det socialas regi. Efter det s.k. Roumfallet, är det
mitt intryck, att i vart fall inte Fredrikshamns kommun agerar förrän barnet
förhörts av polisen. Jag har själv kommit i kontakt med ett fall där en mor
nekades bistånd till psykologhjälp till sitt barn i avvaktan på att den juri-
diska delen var avklarad.

Jag medger att det finns hänsyn som talar för att en socialarbetare bör
överväga två gånger, om en polisanmälan om övergrepp mot barn skall gö-
ras. Jag anser det emellertid olyckligt att en lång handläggningstid hos kom-
munen föregår en polisanmälan. Den utpekade förövaren har ju inte rätt till
försvarare under denna period och jag tror knappast att de sociala myndig-
heterna upplyser om att en misstänkt inte är skyldig att uttala sig. Vissa
klienter har nog svårt att skilja på olika myndigheter. Det kan vara slumpen
som avgör om en mor vänder sig till polisen eller till de sociala myndighe-
terna. Om de sociala myndigheterna inte polisanmäler misstänkta sexuella
övergrepp mot barn omedelbart, bör de spela med öppna kort och infor-
mera de berörda, så att de kan överväga om de själva vill göra en polisan-
mälan, medan tid är.

Advokaten Christian Wiig, Norge: Jag har varit försvarare i Norges största
sedlighetsmål där flera personer åtalades för sexuella övergrepp mot barn,
men friades. Under arbetets gång fick jag stöd av stora delar av befolk-
ningen och många kom med råd om hur ärendet skulle hanteras.

I samband med målet uppgav barnombudsmannen i media att han ansåg
att barnen talade sanning. Enligt min mening är det mycket olämpligt att en
person i hans ställning uttalar sig i trovärdighetsfrågor under pågående pro-
cess.

I Norge har barn god rättssäkerhet. Vid misstanke om sexuella över-
grepp mot barn utses ett målsägandebiträde omedelbart och förhören hålls
av jurister. Psykologer anlitas i princip inte längre i den här typen av mål.
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Detta beror bl.a. på att man numera är skeptisk till psykologers yttranden
om barns trovärdighet.

Dommer Peter Garde, Danmark: Jag vill göra några reflexioner av straff-
processuell karaktär, med anledning av korreferentens föredrag och delvis i
motsats därtill.

Jag anser att då ett barn som vittne, som förorättad målsägande, har en
mycket svag ställning, är det nödvändigt att stödja barnet, så att det kan
medverka och försvara sina intressen. Detta är emellertid inte liktydigt med
övergrepp mot den misstänktes rättsställning, vilket däremot skulle vara
fallet om det var tal om att sänka beviskraven.

Den viktiga konfrontationen mellan den misstänkte och vittnet är, enligt
min uppfattning, uppfylld genom den rådande danska praxis om videoförhör
med barn, där barnet förhörs av en polisassistent, medan försvararen kan
följa förhöret på TV, själv sittande i ett annat rum. Försvararen kan i en
paus föreslå nya frågor, som kan ställas strax därefter. Om försvararen efter
att ha gått igenom förhörsutskriften med den misstänkte yrkar att nytt för-
hör skall hållas bör rätten medge detta under förutsättning att försvararen
inte dröjer för länge med sin begäran. Direkt konfrontation som krävs i
anglosaxisk rätt, där man går så långt att vittne och misstänkt ser på varan-
dra, krävs lyckligtvis inte i nordisk straffrätt eller i den europeiska konven-
tionen.

Dansk praxis godkänner att, om barnet är 10 år eller yngre och/eller psy-
kiskt svagt, videoförhöret spelas upp under domstolsförhandlingen i stället
för ett direkt förhör med barnet, vilket enligt min uppfattning är tillräckligt
betryggande. Om barnet däremot hörs under förhandlingen bör den miss-
tänkte avlägsnas ur rättssalen och dörrarna stängas och namn- och referat-
förbud införas. Eventuellt kan det bli aktuellt med uppspelning av video-
förhör som ett supplement. Då kan försvararen och rätten följa hela för-
höret och eventuella ledande frågor. Detta förfarande hotar, enligt min me-
ning, inte den tilltalades rättssäkerhet.

När det gäller frågan om vittnespsykologer vill jag nämna bl.a. följande.
I Danmark används inte längre vittnespsykologer i målets slutskede, om
inte av annan anledning, så för att det kan sägas strida mot barnets integritet
att tvångsmässigt underkastas en sådan undersökning, men också för att
den allmänna efterföljande bedömningen av bevis är rättens uppgift. Där-
emot är det vanligt att psykologer som redan haft med barnet att göra hörs.
Detta beror på att bedömningen av sanningshalten av barnets berättelse i
mycket hög grad är avhängig av berättelsens ursprung. Även andra som
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talat med barnet vid tiden för anmälan bör höras om barnets reaktioner.
Frågan om kroppsbesiktning av barn har berörts av flera deltagare. Jag

skulle inte drömma om att föranstalta om en tvångsundersökning, om ex-
empelvis en halvvuxen flicka direkt protesterade däremot. Man bör dock
vara uppmärksam på, om protesten verkligen kommer från barnet och inte
exempelvis barnets mor, som framför protesten på barnets vägnar, inte så
mycket av hänsyn till barnet, men för att hindra att avgörande bevis kom-
mer fram mot exempelvis barnets styvfar. Envar domare vet att modern i
dessa fall ofta sympatiserar mer med den misstänkte än med sitt eget barn.
Därför bör rätten utse ett målsägandebiträde som kan utröna vad som är
barnets bästa, innan frågan om kroppsbesiktning eller liknande avgörs. I
detta sammanhang vill jag framhäva den danska retsplejelovens 171 § tredje
stycket, där det stadgas att domaren i särskilda fall kan framtvinga en berät-
telse från ett vittne, som är den misstänktes "närmaste". Den här bestäm-
melsen kan vara bra i konfliktsituationer. En viktig poäng i detta samman-
hang är, att försvararen aldrig kan vara vittnets advokat, då försvararen ju
endast har den misstänkte som sin klient.

Till slut vill jag göra en anmärkning med anledning av och i motsats till
Mogens Pedersens åsikt att domaren inte bör ingripa i bevisföringen till
den misstänktes nackdel. Jag anser att det är domarens rätt och plikt att
finna den materiella sanningen, vilket även stadgas i den danska retspleje-
loven.

Referenterna och korreferenten framförde några avslutande synpunkter med
anledning av vad som sagts under debatten.

Debattledaren tackade talarna för en intressant debatt och avslutade mötet.


