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Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg 
  
SAKEN 
Våldtäkt mot barn m.m. 
 
_____________________________ 
  
 
HOVRÄTTENS DOMSLUT 
 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller ansvar för brott på så sätt att hovrätten  

 dömer Denny Olofsson för våldtäkt mot barn vid tre tillfällen, i stället för 6 till-

fällen (punkten 3 i tingsrättens domslut) och 

 bestämmer fängelsestraffets längd till 3 år 6 månader. 

 

Hovrätten ändrar tingsrättens dom när det gäller skadestånd på så sätt att hovrätten be-

stämmer skadeståndet som Denny Olofsson ska betala till målsäganden till 216 000 kr. 

På beloppet ska löpa ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 maj 2016 till dess betal-

ning sker. 
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Denny Olofsson ska stanna kvar i häkte till dess hovrättens dom i ansvarsdelen vinner 

laga kraft mot honom. 

 

Det som tingsrätten har förordnat om sekretess ska fortfarande gälla. Samma sekretess-

bestämmelse ska även i fortsättningen vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram 

vid hovrättens förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens identi-

tet. Detsamma gäller uppgifterna i Partsbilagan sekretess till denna dom. 

 

Lasse Salkola får, rätt räknat, ersättning av staten med 93 293 kr, varav 68 310 kr för 

arbete, 6 325 kr för tidsspillan och 18 658 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för 

kostnaden. 

 

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN 

 

Denny Olofsson har begärt att hovrätten ogillar åtalet avseende våldtäkt mot barn 

(åtalspunkten 2) och sätter ner hans skadeståndsskyldighet gentemot målsäganden. 

Han har under alla förhållanden yrkat strafflindring, i första hand en icke frihetsberö-

vande påföljd. 

 

Åklagaren har, anslutningsvis, yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffet.  

 

Åklagaren och målsäganden har motsatt sig Denny Olofssons ändringsyrkanden och 

Denny Olofsson har motsatt sig åklagarens ändringsyrkande.  

 

Åklagaren har förklarat att hon godtar tingsrättens bedömning när det gäller att Denny 

Olofsson ska dömas för sex fall av våldtäkt mot barn, och inte åtta som gjordes gäl-

lande i tingsrätten. 

 

Hovrätten har tidigare meddelat prövningstillstånd för Denny Olofssons överklagande 

av tingsrättens dom i skadeståndsdelen, såvitt det avser skadestånd hänförligt till gär-

ningar som inte har överklagats i fråga om skuld. 
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Åklagaren, som företrätt målsäganden i hovrätten, har även förtydligat att målsäganden 

i första hand anser att skadestånd för kränkning respektive sveda och värk ska beräknas 

efter en helhetsbedömning av samtliga gärningar så som tingsrätten har gjort. I annat 

fall begär målsäganden 250 000 kr för kränkning och 10 000 för sveda och värk på 

grund av våldtäkterna mot barn (åtalspunkten 2) samt 50 000 för kränkning och 5 000 

kr för sveda och värk på grund av de gärningar som utgjort köp av sexuell handling av 

barn (åtalspunkten 3). Yrkandet om 11 000 kr avseende utlägg för psykologkostnader 

hänför sig enligt vad åklagaren har förklarat till samtliga gärningar.  

 

Denny Olofsson har medgett att betala de skadeståndsbelopp, såväl avseende kränk-

ning som sveda och värk, som målsäganden begärt för köp av sexuell handling av 

barn. Han har också medgett att betala det belopp som begärts för psykologkostnader. 

Ifall han döms för våldtäkt mot barn har han avseende kränkningsersättning vitsordat 

ett belopp om 200 000 kr som skäligt i och för sig för sex sådana brott, och ett belopp 

om 140 000 kr för sådant brott vid tre tillfällen. I fråga om ersättning för sveda och 

värk beträffande våldtäkt mot barn har han vitsordat begärda 10 000 kr som skäliga i 

och för sig.   

 

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN  

 

Åklagaren har åberopat väsentligen samma skriftliga bevisning som i tingsrätten. Även 

Denny Olofsson har åberopat den skriftliga bevisning som han lade fram i tingsrätten, 

och därutöver ytterligare utdrag ur målsägandens dagbok samt fotografier av målsä-

ganden. Hovrätten har även spelat upp de förhör som hölls i tingsrätten. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Gärningar som inte har överklagats 

I enlighet med tingsrättens dom ska Denny Olofsson dömas för köp av sexuell tjänst 

vid ett tillfälle och köp av sexuell handling av barn vid 15 tillfällen.  
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Åtalet för våldtäkt mot barn (åtalspunkten 2) 

Liksom i brottmål i allmänhet krävs för fällande dom i mål om sexualbrott att domsto-

len genom den utredning som har lagts fram anser det ställt utom rimligt tvivel att den 

tilltalade har begått den gärning som åklagaren påstår. Det innebär att det ska vara 

praktiskt taget uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än vad åklagaren häv-

dar. 

 

Högsta domstolen har i flera rättsfall uttalat sig om bevisvärderingen i mål om sexual-

brott. I rättsfallen uttalas att en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad 

som har framkommit i övrigt i målet kan vara tillräckligt för en fällande dom. Det är 

alltså inte tillräckligt att målsägandens utsaga i och för sig bedöms som mer trovärdig 

än den tilltalades. För att målsägandens uppgifter ska kunna läggas till grund för dom-

stolens bedömning krävs dessutom att den får stöd i den övriga bevisningen. 

 

Som tingsrätten konstaterat, har målsäganden berättat att hon och Denny Olofsson träf-

fades vid de sex tillfällen som åklagaren nu gör gällande, och att Denny Olofsson ge-

nomförde sexuella handlingar med henne vid samtliga dessa tillfällen.  

 

Mot detta står Denny Olofssons uppgifter om att han hade sex med målsäganden tre 

gånger före hennes femtonårsdag, samt att hon vid de första två tillfällena bara gav ho-

nom oralsex medan det var fråga om både oralt sex och vaginalt samlag vid det tredje 

tillfället. 

 

Det finns enligt hovrätten inget som indikerar att målsäganden medvetet skulle ha läm-

nat oriktiga uppgifter om antalet träffar mellan henne och Denny Olofsson, eller om 

vad som hände mellan dem. Men hennes berättelse har bitvis varit svår att följa. Hon 

har i detalj beskrivit vissa av de sexuella handlingarna, men hon har till stor del haft 

svårt att ange när de ska ha ägt rum. Hon har haft särskilt svårt att hålla isär de första 

träffarna mellan henne och Denny Olofsson och att redogöra för vad som hände vid re-

spektive tillfälle. Detta är enligt hovrätten inte förhållanden som medför att hennes all-

männa trovärdighet kan ifrågasättas, med tanke på att de åtalade händelserna ligger ett 



  Sid 5 
HOVRÄTTEN FÖR 
VÄSTRA SVERIGE 

DOM 
 

B 3343-19 

Avdelning 4  
 
antal år tillbaka i tiden, då målsäganden bara var fjorton år. Målsäganden har också be-

rättat att det hände mycket som var jobbigt i hennes liv under den aktuella perioden 

samt att hon mådde psykiskt mycket dåligt och inte alltid hade en helt adekvat verklig-

hetsuppfattning. Det som nu har angetts, gör emellertid att hovrätten bedömer att mål-

sägandens uppgifter om detaljer såsom hur många gånger som hon och Denny Olofs-

son träffades och vad som närmare hände vid olika tillfällen, inte är helt tillförlitliga. 

Hovrätten bedömer också att förhöret med den psykolog som målsäganden uppsökte 

flera år efter de aktuella händelserna – som bland annat uppgett att målsäganden i sitt 

liv drabbats av flera trauman som hon successivt drog sig till minnes – stärker det in-

trycket. Det saknas vidare bevisning till stöd för målsägandens uppgifter i de delar som 

de avviker från vad Denny Olofsson berättat.  

 

Hovrätten anser mot den här bakgrunden att något annat inte är bevisat än det som 

Denny Olofsson har vidgått – nämligen att han hade sex med målsäganden tre gånger 

före hennes femtonårsdag samt att det vid de första två tillfällena enbart handlade om 

oralsex, medan det var fråga om både oralt och vaginalt samlag vid det tredje tillfället.  

 

När det gäller hur Denny Olofssons agerande ska bedömas gör hovrätten följande 

överväganden. 

 

För våldtäkt mot barn döms den som, såvitt är aktuellt här, genomför ett samlag, eller 

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

samlag, med ett barn under femton år. Oralsex är en sådan handling som med hänsyn 

till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Såväl oralsex som vaginalt samlag 

faller alltså in under bestämmelsen om våldtäkt mot barn. Därmed är det i objektivt 

hänseende styrkt att Denny Olofsson vid tre tillfällen gjorde sig skyldig till våldtäkt 

mot barn.  

 

För att Denny Olofsson ska kunna dömas till ansvar för dessa gärningar krävs därutö-

ver subjektiv täckning av samtliga objektiva brottsförutsättningar. Uppsåt krävs för 

samtliga brottsrekvisit, utom åldern. När det gäller åldern, kan ansvar ådömas även för 
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den som inte insåg, men hade skälig anledning att anta, att målsäganden inte fyllt fem-

ton år. I det avseendet är det alltså tillräckligt med oaktsamhet.  

 

Hovrätten konstaterar till att börja med att målsäganden och Denny Olofsson har läm-

nat olika uppgifter angående vad målsäganden uppgav om sin ålder. Målsäganden har 

sagt att hon visserligen angav i kontaktannonsen att hon var femton år, men att hon 

bara några minuter efter att hon och Denny Olofsson träffades för första gången fick 

betänkligheter och därför berättade för honom att hon bara var fjorton. Enligt Denny 

Olofsson hade målsäganden angett i kontaktannonsen att hon var sexton eller sjutton år 

och han har sagt att hon inte nämnde sin verkliga ålder för honom förrän efter det att 

hon hade fyllt femton. 

 

I avsaknad av någon bevisning till stöd för målsägandens uppgifter i den här delen ut-

går hovrätten, av samma skäl som har redovisats ovan, ifrån det som Denny Olofsson 

har berättat. Därmed kan det inte anses visat att han hade sådan insikt gällande att mål-

säganden var under femton år, att han kan sägas ha haft uppsåt till det brottsrekvisitet. 

 

Däremot anser hovrätten att det står klart att Denny Olofsson – redan när han för första 

gången träffade målsäganden – måste ha insett att det var möjligt att hon ändå kunde 

vara under femton år. Vid den bedömningen beaktar hovrätten att bara det faktum att 

målsäganden uppgett en så pass ung ålder som sexton eller sjutton år i en annons om 

att hon sålde sex, borde ha utgjort en högst påtaglig varningssignal för honom. Han 

hade i den aktuella situationen all anledning att vara på sin vakt beträffande att målsä-

ganden kunde ha skäl att ljuga om sin identitet, inklusive sin ålder. Att Denny Olofs-

son också tänkte i sådana banor bekräftas av att han har berättat att han från början 

trodde att målsäganden inte uppgav sitt riktiga namn samt att även han själv till att 

börja med valde att ljuga om vad han hette. Denny Olofsson hade dessutom, enligt vad 

han själv uppgett, lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Han måste därmed haft 

klart för sig hur olika kroppsutvecklingen kan vara hos tonårsflickor och hur skiftande 

deras självuppfattning kan te sig. Att målsäganden, såsom Denny Olofsson beskrivit 

henne, var väl utvecklad fysiskt och framstod som självsäker och tuff, ändrar därför 

inte den nyss nämnda bedömningen. 
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Mot den här bakgrunden anser hovrätten att Denny Olofsson var i hög grad oaktsam 

när han köpte sex av målsäganden, utan att först vidta någon som helst åtgärd för att 

kontrollera hennes ålder. Förhållandena är därmed sådana att han hade skälig anled-

ning att anta att målsäganden inte hade fyllt femton år. Klart är också att Denny Olofs-

son hade uppsåt till övriga brottsförutsättningar. Det som nu har sagts betyder att det 

finns sådan subjektiv täckning som krävs för straffansvar för våldtäkt mot barn.  

 

Omständigheterna är inte heller sådana, se även nedan, att något av brotten är att anse 

som mindre allvarligt. Denny Olofsson ska alltså dömas för våldtäkt mot barn vid tre 

tillfällen. Tingsrättens dom ska därmed i den delen ändras på så sätt att han döms för 

tre sådana brott, i stället för sex. 

 

Påföljd 

Denny Olofsson döms nu för köp av sexuell tjänst vid ett tillfälle, köp av sexuell hand-

ling av barn vid femton tillfällen och tre fall av våldtäkt mot barn. De sistnämnda brot-

ten är allvarligast, med ett minimistraff om fängelse två år, och därmed av avgörande 

betydelse för bedömningen av den samlade brottslighetens straffvärde. Vid straffmät-

ningen beaktar hovrätten att målsäganden befann sig i en sårbar och utsatt situation, då 

hon i mycket ung ålder sålde sex till den avsevärt äldre Denny Olofsson. I den situat-

ionen är det inte heller fråga om några ömsesidiga sexuella handlingar, oaktat att det 

var målsäganden som sökt kontakten. Allt detta var Denny Olofsson helt medveten 

om, även om han inte hade säker kännedom om målsägandens verkliga ålder. Omstän-

digheterna är därmed försvårande för honom. 

 

Med hänsyn härtill anser hovrätten att straffvärdet för Denny Olofssons samlade 

brottslighet – trots att hovrätten såvitt avser åtalet för våldtäkt mot barn dömer Denny 

Olofsson i mer begränsad omfattning än tingsrätten – uppgår till nästan det som tings-

rätten har kommit fram till. Enligt hovrätten motsvarar straffvärdet sammantaget fäng-

else i tre år och tio månader.  
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Enligt hovrätten finns det samtidigt anledning att vid straffmätningen ta hänsyn till att 

det kan antas att Denny Olofsson, till följd av den brottslighet han nu döms för, skulle 

ha avskedats från sitt mångåriga arbete inom idrottsföreningsrörelsen om han inte hade 

sagt upp sig själv. Dessutom kommer han sannolikt att ha svårt att få liknande uppdrag 

i framtiden. (Se 29 kap. 5 § första stycket 7 brottsbalken.) Hovrätten anser att detta 

motiverar en reducering av straffvärdet med fyra månader, dvs. till tre år och sex må-

nader.  

 

Med hänsyn till det höga straffmätningsvärdet och brottslighetens allvarliga art är det 

uteslutet att välja någon annan påföljd än fängelse.  

 

Det som nu har sagts innebär att tingsrättens dom ska ändras i påföljdsdelen på så sätt 

att fängelsestraffets längd sätts ner från fyra år till tre år och sex månader. 

 

Skadestånd 

Vid angiven utgång i skuldfrågan är Denny Olofsson skadeståndsskyldig gentemot 

målsäganden för brott hänförliga till åtalspunkterna 2 och 3. Hon har som framgått be-

gärt skadestånd för kränkning, sveda och värk samt utlägg för psykologkostnader.  

 

Med tanke på att Denny Olofsson nu döms för våldtäkt mot barn vid tre tillfällen, i 

stället för sex sådana brott, ska kränkningsersättningen till målsäganden i den delen 

sättas ner. Enligt hovrätten är det belopp om 140 000 kr som Denny Olofsson vid 

denna utgång har vitsordat också skäligt. Därutöver ska han betala det medgivna be-

loppet om 50 000 kr i ersättning för kränkning avseende köp av sexuell handling av 

barn. Totalt uppgår då den kränkningsersättning som Denny Olofsson ska betala till 

målsäganden till 190 000 kr. Detta belopp framstår enligt hovrätten som skäligt även 

vid en helhetsbedömning av den kränkning som Denny Olofsson utsatt henne för.  

 

Beträffande det begärda beloppet om 10 000 kr i skadestånd för sveda och värk hänför-

ligt till våldtäkt mot barn råder inte tvist. Detta belopp ska därför utgå. Den ersättning 

om 5 000 kr som målsäganden begärt för sveda och värk beträffande köp av sexuell 
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handling av barn är medgivet, liksom de 11 000 kr som begärts för utlägg för psyko-

logkostnader. Denny Olofsson ska därmed, som tingsrätten bestämt, till målsäganden 

betala 15 000 kr i ersättning för sveda och värk och 11 000 kr för utlägg.  

 

Tingsrättens dom ska alltså när det gäller skadestånd ändras på så sätt att det belopp 

som Denny Olofsson ska betala till målsäganden bestäms till totalt 216 000 kr 

(190 000 kr + 15 000 kr + 11 000 kr), i stället för 326 000 kr. Eftersom brottstidens 

slutdatum inte ändras jämfört med tingsrättens dom, ska ränta på skadeståndsbeloppet 

utgå så som tingsrätten har angett.  

 

Häktning 

Denny Olofsson döms nu för bland annat våldtäkt mot barn. För det brottet är som 

ovan angetts inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppen-

bart att skäl för häktning saknas. Han ska därför stanna kvar i häkte till dess domen i 

ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B 

Överklagande senast den 9 augusti 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Domare: Hovrättsråden Helena Åhlén och Mia Schenck Blomqvist, adjungerade leda-

moten Malin Björk samt nämndemännen Maggie Robertsson och Christina Äng. 

 

AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 56. 



1

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2019-05-15
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
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www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax
031-701 13 01
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PARTER (Antal tilltalade: 10)

Tilltalad
Nils GÖRAN Bjelkfelt, 19460301-4517
Badvädersgatan 9 Lgh 1602
418 36 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-03-21

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 om 210 kr

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som kan röja vittnet Sekretess VC:s (även kallad sekretess MC) identitet. Detta
gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för
det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

___________________________________

Bilaga A
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Tilltalad
Kiev Carrasco, 19740712-0752
c/o Diaz Charafedin
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Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
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Box 129
401 22 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-09-01

Påföljd m.m.
Tidigare utdömd villkorlig dom ska avse även den nya brottsligheten.
(Göteborgs tingsrätt Avdelning 4, 2018-03-01, B13808/17)

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 2 st och 3 § brottsbalken

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som kan röja vittnet Sekretess VC:s (även kallad sekretess MC) identitet. Detta
gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för
det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

___________________________________
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475 36 Kalvsund

Offentlig försvarare:
Advokat Silvana Stoeva
Advokatfirman Stoeva AB
Kabbeleksgatan 2 C
417 18 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande
1. Sekretess MB, se Partsbilaga sekretess

Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Tobias Adrian
Lagbergs Advokatbyrå AB
Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg

2. Sekretess MC, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Ewa Backman Kihl
Lagbergs Advokatbyrå AB
Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg
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3. Sekretess ME, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Annika Stanislaus
Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB
Postgatan 28
411 06 Göteborg

4. Sekretess MF, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Annika Stanislaus
Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB
Postgatan 28
411 06 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken

2017-09-28 -- 2017-10-14
2. Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-04-26 -- 2018-01-29, (2 tillfällen)
3. Försök till köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken och 6 kap 15 § 1 st

brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018 samt 23 kap 1 § brottsbalken
2018-03-20 -- 2018-04-21 (2 tillfällen)

4. Barnpornografibrott, ringa brott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 2 st brottsbalken
2018-04-23

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st, 2 st och 4 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2015-06-17 -- 2015-08-16 (2 tillfällen)
2. Koppleri, 6 kap 12 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2017-11-03 -- 2018-03-07
3. Grovt koppleri, 6 kap 12 § 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2015-06-01 -- 2015-09-30
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Påföljd m.m.
Fängelse 2 månader

Skadestånd
1. Sekretess MB:s, Sekretess MC:s och Sekretess MF:s skadeståndsyrkanden ogillas.
2. Ola Eriksson ska betala skadestånd till Sekretess ME med 10 000 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 14 oktober 2017 till dess betalning
sker.

Förverkande och beslag
I beslag tagen dator och hårddisk förklaras förverkade. Beslagen ska bestå
(Polismyndigheten; beslag nr 2017-5000-Bg101140 p. 1 och 2018-5000-BG42730 p. 10).

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig på följande uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom
stängda dörrar:
1. Uppgifter som kan röja målsägandena Sekretess MB:s, Sekretess MC:s, Sekretess ME:s
och Sekretess MF:s, vittnena Sekretess VA:s och VB:s samt vårdnadshavarna Sekretess
VÅA:s, Sekretess VÅB:s, Sekretess VÅC:s och Sekretess VÅD:s identiteter. Detta gäller
oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för det
fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.
2. Uppgifter om målsägandena Sekretess MB:s, Sekretess MC:s, Sekretess ME:s och
Sekretess MF:s och vårdnadshavarna Sekretess VÅA:s, Sekretess VÅB:s, Sekretess VÅC:s
och Sekretess VÅD:s identiteter i partsbilagan till denna dom.
3. Uppgifter i fotografier och filmer i övrigt som har förevisats och som avbildar Ola
Eriksson, vissa av ovan nämnda personer och andra icke namngivna personer vars röjande
kan leda till att dessa personers identiteter eller deras personliga förhållanden röjs.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Silvana Stoeva får ersättning av staten med 553 173 kr. Av beloppet avser 362

940 kr arbete, 77 798 kr tidsspillan, 1 800 kr utlägg och 110 635 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Ewa Backman Kihl får ersättning av staten för uppdraget som

målsägandebiträde för Sekretess MC med 334 084 kr. Av beloppet avser 238 050 kr
arbete, 29 095 kr tidsspillan, 122 kr utlägg och 66 817 kr mervärdesskatt.

3. Advokat Annika Stanislaus får ersättning av staten för utfört arbete avseende uppdraget
som målsägandebiträde för Sekretess ME och Sekretess MF med 40 537 kr. Av
beloppet avser 32 430 kr arbete och 8107 kr mervärdesskatt. Avseende ersättning för
tidsspillan hänförliga till de här uppdragen hänvisas till domslutet beträffande Denny
Olofsson.
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4. Advokat Tobias Adrian får ersättning av staten för uppdraget som målsägandebiträde
för Sekretess MB med 19 548 kr. Av beloppet avser 10 350 kr arbete, 4 428 kr
tidsspillan, 860 kr utlägg och 3 910 kr mervärdesskatt.

5. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena.

___________________________________
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Tilltalad
DENNIS Tony Jonathan Lembäck, 19900126-2832
c/o Ronel Martinez
Bronsåldersgatan 72 Lgh 1301
421 62 Västra Frölunda

Offentlig försvarare:
Advokat Maria Joleby
VOX Advokater AB
Vallgatan 38
411 16 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande
Sekretess MC, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Ewa Backman Kihl
Lagbergs Advokatbyrå AB
Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-11-21 -- 2017-11-22

Åtal som den tilltalade frikänns från
Våldtäkt, 6 kap 1 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2017-11-21 -- 2017-11-22

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 om 50 kr
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- Böterna ska anses helt erlagda.

Skadestånd
Sekretess MC:s skadeståndsyrkande ogillas.

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom
stängda dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess MC:s identitet. Detta gäller oavsett i
vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för det fall sådana
uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid huvudförhandlingen.
Samma sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om
målsäganden Sekretess MC:s identitet i partsbilagan till denna dom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Maria Joleby får ersättning av staten med 123 913 kr beloppet avser 92 805 kr

arbete, 6 325 kr tidsspillan och 24 783 kr mervärdesskatt.
2. Avseende advokat Ewa Backman Kihls ersättning för uppdraget som målsägandebiträde

för MC hänvisas till domslutet beträffande Ola Eriksson.
3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen  och målsägandebiträdet.

___________________________________
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Tilltalad
KJELL ERIK Norberg, 19710404-5096
Krokslättsgatan 48
431 67 Mölndal

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-04-15 -- 2017-06-30, (2 tillfällen)

Påföljd m.m.
Dagsböter 75 om 330 kr

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som kan röja vittnet Sekretess VC:s (även kallad sekretess MC) identitet. Detta
gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för
det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

___________________________________
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Tilltalad
DENNY Per-Olof Olofsson, 19570204-8595
Frihetsberövande: Häktad
Mattias Väg 52
437 36 Lindome

Offentlig försvarare:
Advokat Lars Salkola
Advokat Salkola AB
Norra Hamngatan 18
411 06 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande
Sekretess MD, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Annika Stanislaus
Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB
Postgatan 28
411 06 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-03-28
2. Köp av sexuell handling av barn, 6 kap 9 § brottsbalken

2013-05-25 -- 2016-05-24, (15 tillfällen)
3. Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 och 6 kap 13

§ brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018
2012-07-31 -- 2013-05-24, (6 tillfällen)
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Påföljd m.m.
Fängelse 4 år

Skadestånd
Denny Olofsson ska betala skadestånd till Sekretess MD med 326 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 maj 2016 till dess betalning sker.

Häktning m.m.
Denny Olofsson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot
honom.

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom
stängda dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess MD:s och vittnet Sekretess VC:s
(även kallad Sekretess MC) identitet. Detta gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt
som uppgifterna kan återfinnas och även för det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud-
och videoupptagningar som gjorts vid huvudförhandlingen. Samma sekretessbestämmelse
ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om målsäganden Sekretess MD:s identitet i
partsbilagan till denna dom.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Lars Salkola får ersättning av staten med 187 486 kr. Av beloppet avser 111

090 kr arbete, 38 899 kr tidsspillan och 37 497 kr mervärdesskatt.
2. Advokat Annika Stanislaus får ersättning av staten för uppdraget om målsägandebiträde

för Sekretess MD med 122 619 kr. Av beloppet avser 87 975 kr arbete, 10 120 kr
tidsspillan och 24 524 kr mervärdesskatt. Ersättningen för tidsspillan avser även sådan
tid för uppdraget som målsägandebiträde för Sekretess ME och Sekretess MF (jfr
domslutet beträffande Ola Eriksson).

3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

___________________________________
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Tilltalad
Carl THOMAS Olof Pardell, 19680217-4810
Kungsgatan 40 Lgh 1404
503 35 Borås

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-09-30

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 om 410 kr

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som kan röja vittnet Sekretess VC:s (även kallad sekretess MC) identitet. Detta
gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för
det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

___________________________________
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Tilltalad
MICHAEL Tommy Sjöö Asplund, 19870331-5773
Daltorpsgatan 45 B Lgh 1201
412 73 Göteborg

Offentlig försvarare:
Advokat Jonas Wimmerstedt
Scala Advokatbyrå AB
Box 3116
400 10 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken (2 tillfällen)

2017-04-15 -- 2017-06-01
2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

2018-05-30

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn med samhällstjänst 60 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor
Frivården Göteborg

Övervakare
Förordnas av frivårdskontoret

Förverkande och beslag
I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten; beslag
nr 2018-5000-BG57259 p. 13, 16, 18, 20-21, 26-27, 36 och 38, 2018-5000-BG58245 p. 5
och 2018-5000-BG58302 p. 19-20, 28, 32, 40, 43, 48 och 52 samt den del av 2018-5000-
BG57259 p. 30 och 34-35 och 2018-5000-BG58302 p. 45 och 58 som avser narkotika).
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Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som kan röja vittnet Sekretess VC:s (även kallad sekretess MC) identitet. Detta
gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för
det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Advokat Jonas Wimmerstedt får ersättning av staten med 34 824 kr. Av beloppet avser

22 494 kr arbete, 5 060 kr tidsspillan, 305 kr utlägg och 6 965 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________



15

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2019-05-15
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Tilltalad
Per Magnus Joakim SPIKEN Säll, 19811215-8996
c/o Sebastian Vargnäs
Nebulosagatan 16 lgh 1101
415 63 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Köp av sexuell tjänst, 6 kap 11 § brottsbalken

2017-04-15

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 om 50 kr

Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som kan röja vittnet Sekretess VC:s (även kallad sekretess MC) identitet. Detta
gäller oavsett i vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för
det fall sådana uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid
huvudförhandlingen.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

___________________________________
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Tilltalad
PONTUS Mikael Pradeep Wikman, 19801215-7452
Mellins Gata 6
216 44 Limhamn

Offentlig försvarare:
Advokat Josefin Wetter
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017
404 21 Göteborg

Åklagare
Kammaråklagare Mats Ihlbom och assistentåklagare Marie Johnsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande
Sekretess MC, se Partsbilaga sekretess
Sekretess

Målsägandebiträde:
Advokat Ewa Backman Kihl
Lagbergs Advokatbyrå AB
Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018

2015-09-20

Skadestånd
Sekretess MC:s skadeståndsyrkande ogillas.
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Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som har lagts fram vid förhandlingen inom
stängda dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess MC:s identitet. Detta gäller oavsett i
vilken handling i tingsrättens akt som uppgifterna kan återfinnas och även för det fall sådana
uppgifter återfinns på de ljud- och videoupptagningar som gjorts vid huvudförhandlingen.
Samma sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om
målsäganden Sekretess MC:s identitet i partsbilagan till denna dom.

Ersättning
1. Advokat Josefin Wetter får ersättning av staten med 274 571 kr. Av beloppet avser 187

652 kr arbete, 32 005 kr tidsspillan och 54 914 kr mervärdesskatt.
2. Avseende advokat Ewa Backman Kihls ersättning för uppdraget som målsägandebiträde

för Sekretess MC hänvisas till domslutet beträffande Ola Eriksson.
3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

___________________________________



18

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
SAMMANFATTNING AV MÅLET 20 

FRIHETSBERÖVANDEN 24 

BEDÖMNING AV BROTTEN SOM OMFATTAS AV ÅTALET 25 

Åtalet mot Denny Olofsson för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 1) 25 

Åtalet mot Denny Olofsson för våldtäkt mot barn och köp av sexuell handling 
 av barn (åtalspunkt 2–3) 26 

Åtalet mot Ola Eriksson för grovt koppleri (åtalspunkt 4) 40 

Åtalet mot Ola Eriksson för grov våldtäkt (åtalspunkt 5) 72 

Åtalet mot Ola Eriksson för grov våldtäkt (åtalspunkt 6) 81 

Åtalet mot Ola Eriksson för köp av sexuell handling av barn (åtalspunkt 7) 85 

Åtalet mot Ola Eriksson för barnpornografibrott (åtalspunkt 8) 88 

Åtalet mot Ola Eriksson för försök till köp av sexuell handling av barn 
(åtalspunkt 9) 90 

Åtalet mot Ola Eriksson för försök till köp av sexuell handling av barn 
(åtalspunkt 10) 92 

Åtalet mot Ola Eriksson för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 11) 95 

Åtalet mot Ola Eriksson för koppleri (åtalspunkt 12) 97 

Åtalet mot Kiev Carrasco för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 13) 99 

Åtalet mot Kjell Erik Norberg för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 14) 100 

Åtalet mot Göran Bjelkfelt för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 15) 101 

Åtalet mot Spiken Säll och Michael Sjöö Asplund för köp av sexuell tjänst 
(åtalspunkt 16 och 17) 102 

Åtalet mot Thomas Pardell för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 18) 104 

Åtalet mot Pontus Wikman för våldtäkt (åtalspunkt 19) 105 

Åtalet mot Dennis Lembäck för våldtäkt och köp av sexuell tjänst   
(åtalspunkt 20–21) 125 

Åtalet mot Michael Sjöö Asplund för narkotikabrott  
(stämningsansökan daterad den 21 mars 2019) 136 

PÅFÖLJD 137 

Denny Olofsson 137 

Ola Eriksson 137 

Kiev Carrasco 138 

Kjell Erik Norberg, Göran Bjelkfelt och Thomas Pardell 139 



19

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
Spiken Säll 139 

Michael Sjöö Asplund 139 

Dennis Lembäck 140 

HÄKTNING 140 

MÅLSÄGANDENAS BEGÄRAN OM SKADESTÅND 141 

Begäran om skadestånd som riktats mot Denny Olofsson 141 

Begäran om skadestånd som riktats mot Ola Eriksson 142 

Begäran om skadestånd som riktats mot Pontus Wikman 145 

Begäran om skadestånd som riktats mot Dennis Lembäck 145 

FÖRVERKANDE 147 

Åklagarens begäran om förverkande i anslutning till åtalspunkt 8  
(Ola Eriksson) 147 

Åklagarens begäran om förverkande i anslutning till åtalet för narkotikabrott 
(Mikael Sjöö Asplund) 148 

SEKRETESS 149 

AVGIFT TILL BROTTSOFFERFONDEN 149 

ERSÄTTNING TILL FÖRSVARSADVOKATERNA OCH 
MÅLSÄGANDEBITRÄDENA 149 

ÖVERKLAGANDE 150 

 
  



20

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
SAMMANFATTNING AV MÅLET  

 

Den 20 december 2016 upprättade polis en brottsanmälan på grundval av uppgifter 

som målsäganden MC lämnat om att hon bl.a. hade sålt sexuella tjänster till ett stort 

antal personer. Hon berättade att en man som hon lärt känna under namnet Hans 

(tilltalade Ola Eriksson) hade introducerat henne i verksamheten som prostituerad. 

Med hjälp av de uppgifter som MC lämnade kunde polisen kartlägga flera män som 

hade köpt sexuella tjänster av MC. Några av dessa män är Denny Olofsson, Kiev 

Carrasco, Kjell Erik Norberg, Michael Sjöö Asplund, Spiken Säll, Göran Bjelkfelt 

och Thomas Pardell. De nämnda har åtalats och genom domen dömts för att ha köpt 

sexuella tjänster av MC.  

 

Den man som MC inledningsvis lärde känna som Hans, dvs. Ola Eriksson, är den 

som bl.a. påstås ha fått MC att börja med och även under en period om fyra 

månader fortsätta med prostitution. Han har för sin inblandning åtalats för grovt 

koppleri. Under samma period påstås Ola Eriksson vid två tillfällen ha våldtagit MC 

på ett sätt som enligt åklagaren ska betecknas som grov våldtäkt. Ola Eriksson har 

även åtalats för köp av sexuell handling av barn i förhållande till en målsägande 

som benämns ME (åtalspunkt 7), för försök till köp av sexuell handling av barn i 

två fall (åtalspunkt 9 i förhållande till målsägande MB och åtalspunkt 10 avseende 

målsägande MF) samt för koppleri, köp av sexuell tjänst och ringa 

barnpornografibrott (åtalspunkterna 12, 11 och 8).  

 

Två andra personer som MC berättade om och som polisen kunde identifiera var 

Pontus Wikman och Dennis Lembäck. Även dessa personer hade köpt sex av MC. 

Mot bakgrund av vad MC berättade om dessa träffar åtalades Pontus Wikman och 

Dennis Lembäck för att ha våldtagit MC vid ett tillfälle vardera (åtalspunkt 19 

beträffande Pontus Wikman och åtalspunkterna 20 och 21 beträffande Dennis 

Lembäck).  
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Åklagaren har åberopat en mängd bevis, såsom fotografier, filmer och chattar, som 

syftat till att visa att Ola Eriksson har ett stort intresse för sex och att han ägnar sig 

åt vissa fetischer. Det som framkommit genom bevisningen har inte i sig varit 

brottsligt och nyttan med bevisningen kan därmed starkt ifrågasättas. Det beror 

särskilt på att flera fotografier och filmer är av privat natur och att Ola Eriksson 

själv har vidgått det som åklagaren har velat visa. I övrigt består bevisningen i 

huvudsak av MC:s berättelse, anteckningar som hon gjort under tid då hon har fått 

behandling samt vittnesuppgifter om vad MC har berättat för andra om det hon varit 

med om. Vid värderingen av den bevisningen har tingsrätten kommit fram till att 

inte ens MC själv har berättat att Ola Erikssons inblandning i hennes prostitution 

har varit så omfattande som åklagaren har påstått. MC:s berättelse får inte heller det 

nödvändiga stöd som krävs av den övriga utredningen för att bevisningen ska anses 

tillräckligt stark för en fällande dom för grovt koppleri och grov våldtäkt. Ola 

Eriksson döms däremot för köp av sexuell handling av barn, för försök till köp av 

sexuell handling av barn i två fall, för köp av sexuell tjänst i två fall samt för ringa 

barnpornografibrott. Påföljden för Ola Eriksson bestäms till fängelse i två månader.  

 

Inte heller beträffande åtalen för våldtäkt mot Pontus Wikman och Dennis Lembäck 

är bevisningen tillräcklig. Båda två frias därför från åtalen för våldtäkt. Dennis 

Lembäck döms dock till dagsböter för att ha köpt en sexuell tjänst av MC vid det 

aktuella tillfället.  

 

Med hänsyn till att tingsrätten friar Ola Eriksson, Pontus Wikman och Dennis 

Lembäck för brott mot MC ska de inte betala skadestånd till henne. Tingsrätten 

ogillar även målsägandena MB:s och MF:s skadeståndsyrkanden. Anledningen till 

det är att gärningarna i de fallen inte anses ha inneburit en sådan allvarlig kränkning 

av barnens integritet att ersättning kan lämnas. Det beror på att sexköpen aldrig kom 

till stånd. Ola Eriksson ska däremot betala skadestånd till målsägande ME. 
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I samband med att Denny Olofsson blev misstänkt för brott mot MC gick polis 

igenom hans mobil och dator. De anträffade då ett trettiotal bilder och en 

meddelandekonversation mellan Denny Olofsson och den person som benämns 

målsägande MD. Därefter kontaktade utredarna MD och hon hördes av polis i 

november 2018. Närmare utredning visade att Denny Olofsson köpt sex av MD vid 

många tillfällen från juli 2012 och fram till oktober 2016. MD fyllde 15 år den 

25 maj 2013 och var följaktligen 14 år när Denny Olofsson började köpa sex av 

henne. Den 25 maj 2016 fyllde MD 18 år. Åtalet mot Denny Olofsson i den del som 

gäller MD finns i åtalspunkterna 2 och 3. Denny Olofsson har erkänt att han vid 

flera tillfällen har köpt sex av MD, men han har hävdat att han trodde att hon var 

över 15 år. Mot bakgrund av att Denny Olofsson och MD har haft kontakt under 

flera års tid och i tämligen stor utsträckning har pratat och chattat om saker som 

handlat om deras respektive privatliv anser tingsrätten Denny Olofsson överbevisad 

i frågan om hans kännedom om MD:s ålder när de började ses. Vid den bedöm-

ningen tar tingsrätten även hänsyn till att Denny Olofsson under en stor del av sitt 

yrkesverksamma liv har arbetat med ungdomar i olika sammanhang. Denny 

Olofsson döms för våldtäkt mot barn vid sex tillfällen i tiden före MD:s 15-årsdag 

och för köp av sexuell handling av barn vid femton tillfällen i tiden därefter. Denny 

Olofsson döms till fyra års fängelse och han ska betala skadestånd till målsägande 

MD.    

 

I målet har målsägandena och vittnena olika beteckningar i handlingar hos 

åklagaren och hos tingsrätten. Målsäganden NN3 har i egenskapen av vittne i 

åklagarens handlingar även benämnts NN9. Samma person har i tingsrättens 

handlingar benämnts Sekretess MC i egenskapen av målsägande och Sekretess VC 

som vittne. För att underlätta förståelsen av domen använder tingsrätten 

genomgående de egna beteckningarna, även i åklagarens gärningsbeskrivningar. I 

domen benämns målsäganden ovan därför genomgående som MC, målsäganden 

som anges som NN46 i stämningsansökan benämns genomgående som MD, 
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målsäganden NN56 som ME, målsäganden NN26 som MB och målsäganden NN30 

som MF.  
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FRIHETSBERÖVANDEN 

 

Denny Olofsson har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad för gärningar 

som prövas genom denna dom från den 14 maj 2018 till och med den 17 maj 2018 

samt från den 3 december 2018 och han är fortfarande häktad. 

 

Ola Eriksson har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad för gärningar 

som prövas genom denna dom från den 23 april 2018 till och med den 18 december 

2018. 

 

Kiev Carrasco har varit frihetsberövad så som anhållen för gärning som prövas 

genom denna dom från den 1 juni 2018 till och med den 3 juni 2018. 

 

Michael Sjöö Asplund har varit frihetsberövad så som anhållen för gärning som 

prövas genom denna dom från den 30 maj 2018 till och med den 1 juni 2018. 

 

Pontus Wikman har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad för gärning 

som prövas genom denna dom från den 21 november 2018 till och med den 

10 december 2018. 

 

Dennis Lembäck har varit frihetsberövad så som anhållen eller häktad för gärningar 

som prövas genom denna dom från den 19 november 2018 till och med den 

19 december 2018. 
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BEDÖMNING AV BROTTEN SOM OMFATTAS AV ÅTALET 

 

Åtalet mot Denny Olofsson för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 1) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att tingsrätten dömer Denny Olofsson för köp av sexuell tjänst 

enligt 6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Denny Olofsson har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det 
hände den 28 mars 2017 i Lindome, Mölndals kommun. 
 
Denny Olofsson begick gärningen med uppsåt 

 

Denny Olofsson har erkänt gärningen. 

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren har åberopat sms-konversation mellan MC och Denny Olofsson, PM från 

polisen om att MC var inne i ett allvarligt narkotikamissbruk vid tidpunkten för 

händelsen, sms-meddelande från MC:s mamma till Denny Olofsson och ett 

fotografi av MC taget den 22 mars 2017.  

 

Denny Olofsson har hörts över åtalet och åklagaren har även åberopat förhör med 

MC. 

 

Tingsrättens bedömning 

Denny Olofsson har erkänt gärningen och hans erkännande får stöd av de uppgifter 

som MC har lämnat om att Denny Olofsson vid det här tillfället köpt sexuella 

tjänster av henne. Åtalet är styrkt och ska bifallas. 
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Åtalet mot Denny Olofsson för våldtäkt mot barn och köp av sexuell handling 

av barn (åtalspunkt 2–3) 

Yrkanden och inställning  

Åklagaren har begärt att tingsrätten dömer Denny Olofsson för våldtäkt mot barn 

(åtalspunkt 2) enligt 6 kap. 4 § första stycket brottsbalken i sin lydelse före den 

1 juli 2013 samt enligt 6 kap. 13 § brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 och 

för köp av sexuell handling av barn (åtalspunkt 3) enligt 6 kap. 9 § brottsbalken 

med följande påståenden om brott: 
 
Åtalspunkt 2 
Denny Olofsson har vid åtta tillfällen haft samlag och oralsex, vilket är en handling 
jämförlig med samlag, med MD som var 14 år. Det hände någon gång mellan den 
31 juli 2012 och den 24 maj 2013 i Lindome, Mölndals kommun. 
 
Denny Olofsson begick gärningarna med uppsåt. Denny Olofsson hade åtminstone 
skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. 

 
Åtalspunkt 3 
Denny Olofsson har förmått MD, som inte fyllt 18 år, att vid i vart fall minst 15 
tillfällen tåla eller företa sexuell handling mot ersättning. Det hände någon gång 
mellan den 25 maj 2013 och den 24 maj 2016 i Lindome, Mölndals kommun.  
 
Denny Olofsson begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MD har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Denny Olofssons 

inställning till målsägandens begäran. 

 

Denny Olofsson har bestritt ansvar för våldtäkt mot barn men erkänt köp av sexuell 

handling av barn i enlighet med åtalet. Han har tillagt att han i fråga om 

åtalspunkten 2 inte har insett eller haft skälig anledning att anta att MD var under 

15 år.  
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Utredning som har presenterats 

Denny Olofsson har hörts över åtalet och på begäran av åklagaren har det hållits 

målsägandeförhör med MD samt vittnesförhör med hennes väninna Pernilla 

Walldén och med legitimerade psykoterapeuten Fredric Almgren. Åklagaren har 

åberopat fotografier av MD som anträffats i Denny Olofssons dator, fotografier som 

MD lämnat till polis, fotografi av sexleksaker som anträffats i Denny Olofssons 

bostad, en promemoria och skolfoton, utdrag ur sexnoveller som anträffats i Denny 

Olofssons bostad och meddelanden mellan MD och Denny Olofsson. 

 

Denny Olofsson har med rättens tillåtelse åberopat utdrag från MD:s dagbok för att 

styrka att han under perioden fr.o.m. den 31 juli 2012 t.o.m. den 24 maj 2013 inte 

har haft någon anledning att anta att hon inte hade fyllt 15 år. 

 

Åklagaren har sakframställningsvis anfört bl.a. följande.  

 

Under polisförhör har MD berättat detaljerat om köp av sexuella handlingar som 

skulle ha ägt rum under perioden fr.o.m. juli/augusti 2012 t.o.m. våren 2017. Den 

första träffen ägde rum i slutet av sommaren 2012 och MD har uppgett att hon 

redan vid det första tillfället berättade för Denny Olofsson att hon var under 15 år. 

Därefter har det uppskattningsvis förekommit ett fyrtiotal köp av sexuella tjänster 

mellan Denny Olofsson och MD. 

 

Denny Olofsson har sakframställningsvis tillagt följande. 

 

Han fick under sommaren 2012 kontakt med MD på en kontaktsida för sexuella 

kontakter där hon hade lagt ut en annons. De träffades vid tre tillfällen under 2012, 

nämligen den 31 juli, omkring den 31 augusti och i månadsskiftet 

november/december. Därefter hade de ingen fysisk kontakt fram till slutet av maj 

eller början av juni 2013. Hans uppfattning är att hon på kontaktsidan hade uppgett 

att hon var 16 eller 17 år. Under den första tiden använde hon pseudonymen Erika 
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och en speciell e-postadress och han hade ingen anledning att anta att hon kunde 

vara yngre än vad hon hade uppgett på kontaktsidan.  

 

MD har berättat bl.a. följande. 

 

Hon lade ut en annons i början av juli 2012 och skrev att hon var en sensuell blond 

tjej med C75-kupa som erbjöd träffar på en timma för 3 000 kr. I annonsen skrev 

hon att hon var 15 år eftersom hon vet att det är då som man blir ”byxmyndig”. Hon 

fick flera svar på sin annons. Denny Olofsson tog kontakt med henne efter ungefär 

en vecka och de träffades inledningsvis ungefär en gång per månad och senare 

ibland två gånger per månad. Han var den tredje personen som köpte sex av henne, 

men han var den som återkom hela tiden. I början hämtade han henne vid Snipen 

och de färdades i hans bil till hans bostad i Lindome. De pratade mycket när de 

träffades och han frågade om hennes familj, om skolan och om handbollen. De hade 

sex hemma hos honom och sedan körde han henne tillbaka till Snipen. I början 

betalade han 3 000 kr och sedan blev det 4 500 kr för analsex och 6 000 kr för sex 

utan kondom. I början träffades de en timma, men sedan ville Denny Olofsson ha 

längre träffar. Hon uppskattar att han har köpt sex av henne vid ett fyrtiotal 

tillfällen. Hon skulle inte haft sex med Denny Olofsson om det inte hade varit för 

pengarna. Det var det ekonomiska som styrde henne. Hon träffade Denny Olofsson 

kontinuerligt och när han sade att hon borde spara sina pengar kollade hon med 

banken om hennes föräldrar kunde få reda på hur mycket hon hade på kontot. 

Denny Olofsson var noga med hur hon hanterade sina pengar. När hon sökte jobb 

och gjorde ett CV insisterade Denny Olofsson på att vara hennes referens.  

 

Vid den första träffen den 31 juli 2012 hämtade Denny Olofsson henne vid 

Marklandsgatan. Hon var spänd och nervös när hon satte sig i bilen för att de skulle 

åka till Lindome. Han presenterade sig som Bosse och hon sade att hon hette Erika. 

Hon kände att hon måste berätta att hon bara var 14 år för att han skulle veta om 

det. Det verkade som om det närmast gjorde honom lite glad och uppspelt. När de 
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kom till hans bostad bad hon om pengarna i hallen och hon räknade dem diskret. 

Sedan hade de oralt och vaginalt samlag i hans säng. Hon vände bort huvudet och 

tittade på väckarklockan. Det var hon som gav honom oralsex. Hon minns att hon 

inte ville och att hon tyckte att det var äckligt, men hon försökte tänka på pengarna.  

 

Hon vet att hon vid något tillfälle har varit fastbunden på massagebordet hemma 

hos Denny Olofsson och det måste ha varit första eller andra gången som hon var 

hemma hos honom. Hon låg på mage och han knöt fast henne som ett X på 

massagebordet. Hon var extremt rädd och hon hade aldrig känt sig så utsatt, smutsig 

och äcklig. Massagebordet stod i ett rum bredvid hans sovrum och hon minns att det 

även fanns en darttavla där. De har vid några tillfällen haft sadomasochistiskt sex 

med leksaker som Denny Olofsson hade skaffat för ändamålet. Vid den andra 

träffen berättade hon vad hon hette och var hon bodde och han fick även hennes 

telefonnummer. De planerade träffarna via sms eftersom Denny Olofsson ville 

kommunicera på det sättet. 

 

Vid den andra träffen tror hon att Denny Olofsson hämtade henne vid Snipen och 

när de satt i bilen sade han att hon skulle utge sig för att vara en massagekund om 

de stötte ihop med någon granne.   

 

Hon har svårt att minnas träffarna i kronologisk ordning men det blev längre träffar 

för samma betalning. De lärde känna varandra och han lyfte henne i självförtroende 

genom att säga att hon var fin och att hon hade fina bröst. Hon var glad att någon 

ville betala så mycket för att ha sex med henne. Han sade också att ”tänk om någon 

visste att jag träffar någon som är 14 år” och det verkade göra honom lite 

upphetsad. De har även haft analsex på massagebordet och Denny Olofsson ville att 

hon skulle ta p-piller för att han ville ha sex utan kondom. Under våren 2013 hade 

han skaffat några analpluggar som han ville använda på henne. Hon hade inte fyllt 

15 år vid den tidpunkten och det gjorde ont. Han har även använt ett ridspö för att 

smiska henne på rumpan och låren, men inte så hårt att hon fick blåmärken. Under 
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perioden fram till hennes 15-årsdag uppskattar hon att de träffades ungefär åtta 

gånger för att ha sex. Efter träffen i mellandagarna 2012 träffades de i februari 

2013. Hon lade in honom som referens i sitt CV i mars 2013. Om hon har skrivit i 

dagboken att hon träffade honom först i april under 2013 så tror hon inte att det 

stämmer.   

 

På den tredje träffen hade de sex på massagebordet och sedan skulle de äta för att 

därefter ha sex igen. Hon minns att de åt något med aubergine och att de drack 

Aperol Spritz.  

 

Före julen hade de pratat om hur de skulle fira jul. Hon berättade att hennes syster 

var deprimerad, att systern fick all uppmärksamhet och att hon kände sig ensam. 

Före jul sade Denny Olofsson att han ville laga julmat och göra drinkar åt dem. Hon 

fick ett BH-set och en parfym från Giorgio Armani i julklapp och vid det tillfället 

hade de sex. När de träffades i mellandagarna i slutet av 2012 hade hon BH-setet på 

sig och de hade sex även vid det tillfället. När hon fick BH-setet var Denny 

Olofsson mer kärleksfull och de hade samlag i missionärsställningen. Hon tittade 

som alltid på väckarklockan.  

 

När de träffades handlade det alltid om att Denny Olofsson skulle köpa sex. Han 

lovade att inte ha sex med någon annan för att han skulle få ha sex med henne utan 

kondom. Han ville även att hon skulle ta p-piller. Vid ett tillfälle skickade Denny 

Olofsson en bild på MC och han ville att de skulle ha en trekant. Då sade hon nej 

till det. Träffarna med sexköp blev ett sätt för henne att känna att hon hade kontroll. 

När hon kom hem till Denny Olofsson sade han att hon skulle säga att hon gick en 

massagekurs om någon skulle fråga vem hon var. Han drog även för fönstren när 

hon var hemma hos honom. 

 

När det gäller hennes ton i chatten förklarar hon det med att hon var väldigt ensam 

och att alla andra hade märkeskläder. Hon hade sett Paradise Hotel och hon ville 
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också ha pengar. Hon kände inte att hon hade stöd någonstans och fick en dålig 

verklighetsuppfattning. Det kändes tryggt och Denny Olofsson lyfte henne. Hon 

tyckte att det var skönt att ha en inkomst till nya kläder och handbollsskor. Hon 

kände sig ensam och alla andra tänkte bara på sig själva. Denny Olofsson lyssnade 

på henne och sade det som hon ville höra. De pratade mycket om hennes liv varje 

gång de träffades och hon berättade att hon drömde om en moped och att hon 

längtade efter att bli vuxen. Hon gick en mopedkurs i april 2013 och tog sitt 

mopedkort en dag efter sin 15-årsdag. Det var via Denny Olofsson som hon fick 

hjälp att betala för mopedkursen och han visste att mopeden var viktig för henne. 

Hon hade köpt mopeden före 15-årsdagen och det var nog före julen 2012 som hon 

första gången nämnde mopeden för Denny Olofsson. Hon hade spelat handboll 

sedan fjärde klass och höll på med det till dess att hon var 15 år. Sedan tröttnade 

hon på att träna på fredagar. Denny Olofsson visste hela tiden hur gammal hon var 

och han visste att hon fyllde 15 år. Hon fick en flaska Absolut Vodka av honom då. 

En annan födelsedag fick hon ett armband från Edblad.   

 

Hon tror att Denny Olofsson förstod att hon inte mådde bra. I slutet av sommaren 

2018 tog hon kontakt med psykolog och det var hennes pappa som ville att hon 

skulle gå dit. I början nämnde hon inte något om Denny Olofsson och hon tror att 

det var runt fjärde besöket som hon började berätta. Hon har betalat 11 000 kr hos 

psykologen och för att hålla nere kostnaden går hon numera på samtal på Bojen en 

gång i veckan. Hon har även berättat för sin väninna Pernilla Walldén att hon har 

sålt sex. Sedan blev hon kontaktad av utredarna i ärendet.  

 

Hon uppskattar att hon hade sex med Denny Olofsson vid åtta tillfällen innan hon 

fyllde 15 år. Vid de två första tillfällena hade de sex en gång. Därefter hade de sex 

två gånger vid varje tillfälle som de möttes. Han har ofta gett henne oralsex och det 

har ingått i förspelet. När hon hade mens kunde hon ge honom oralsex. Första året 

hade de sex på övervåningen i hans bostad, men sedan flyttade han ned 

massagebordet till bottenvåningen. De hade sex på Hotel Hilton i Warszawa i slutet 
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av deras relation och hon fick 7 000 kr för resan. I Warszawa mådde hon väldigt 

dåligt. De har även haft sex i skogen och i en bil och de har varit på spa flera 

gånger. Vid ett tillfälle använde han en fjärrstyrd vibrator på henne när de var på 

restaurang och han styrde den med hjälp av sin mobiltelefon. 

 

Denny Olofsson har berättat bl.a. följande. 

 

Han kände till att det var förbjudet att köpa sex, men han kände inte till att det fanns 

en särskild rubricering för att köpa sex av en person som var 15 år men som inte 

hade fyllt 18 år. I början av år 2012 hade det hänt en del tråkiga saker och han 

mådde inte så bra. Han kollade annonser på webbsidan Adoos eftersom det var den 

som han kände till. Han minns inte när han såg annonsen men han vet att han 

träffade MD första gången den 31 juli 2012. Han hämtade henne vid 

Marklandsgatan och han såg en tjej som i annonsen hade uppgett att hon var 16 

eller 17 år. Det kändes lite pirrigt och spännande när de satte sig i bilen för att åka 

till Lindome. De hade kommit överens om att han skulle betala 1 500 kr och han 

hade lagt pengarna under en duk i köket. Första gången hade de oralsex eftersom 

MD inte ville ha samlag då. De träffades ytterligare en gång ungefär en och en halv 

månad senare. Även vid det tillfället handlade det om oralsex och då gav han även 

henne oralsex. Priset var fortfarande 1 500 kr. Den tredje träffen ägde rum i 

månadsskiftet november/december och vid det tillfället hämtade han henne vid 

Snipen. Då var det fråga om oralsex och vaginalt samlag och han betalade 3 000 kr. 

Sedan träffades de strax före jul för att han skulle ge henne BH-setet och parfymen, 

men det var ett kort möte utan sex. Han visste då att MD hade en pojkvän och att de 

av den anledningen inte kunde ses på ett tag. Han var inte så glad för det. Han hade 

inte en tanke på att hon kunde vara yngre än vad hon hade sagt. Sedan träffades de 

inte under hela våren 2013. De hade en kontakt via e-post i april 2013 och de skulle 

träffas i anslutning till hennes födelsedag som var i slutet av maj eller början av juni 

2013. När de träffades efter den tidpunkten var det regelmässigt så att de hade sex 

två gånger när de träffades. Det är ingen som hade kunnat gissa att MD var under 
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15 år när de träffades. Han har jobbat med massage under många år. Han masserar 

aldrig någon under 12 år och när någon är underårig har han alltid sett till att en 

vuxen person är närvarande. Han har aldrig upplevt MD som rädd och han tror inte 

att hon kände sig smutsig och nedvärderad.  

 

Han köpte sexleksaker på initiativ av MD som gav honom en bild som visade vad 

han skulle köpa. Han köpte pluggarna på Martin Shop på Andra Långgatan och han 

köpte ett ridspö på Hööks. Den vibrator som åklagaren kallar för ägg köpte han 

under sommaren 2015 och det var inte möjligt att styra den med hjälp av mobilen. 

De använde sexleksakerna en gång under 2015. Han hade vissa judoprylar i samma 

rum som massagebänken men han kan inte direkt säga att han har knutit fast MD i 

bänken. Hon hade kommit loss om hon hade önskat det, men de tyckte båda att det 

var en häftig grej att testa. Han vet att det inträffade under 2014 och de gjorde det 

bara vid ett tillfälle. De var även överens om att testa analsex, men de avbröt det 

eftersom MD fick ont. 

 

MD nämnde inte något om körkort när de träffades i samband med julen 2012. 

Senare fick han ett e-postmeddelande från henne om att hon var nära att få sitt 

körkort. När hon hade fått det sågs de vid Snipen och han var inte beredd på att hon 

skulle komma på vespan som visade sig vara en moped. Han hade inte några 

djupare tankar kring det. De hade talat om körkort men det visade sig gälla en 

moped. Det stämmer att han köpte en flaska vodka till henne i födelsedagspresent. 

Det var först efter hennes födelsedag som han fick veta hennes ålder och som han 

fick klart för sig att han hade legat med någon som var under 15 år. De pratade en 

del om det. Han hade upplevt MD som mycket mogen för sin ålder. Hon var alltid 

snyggt klädd och sminkad och hon var inte någon nybörjare när det gällde sex. Han 

trodde att MD använde p-piller redan när de träffades första gången. Det är inte han 

som har sagt till henne att skaffa p-piller. Första gången de hade sex utan kondom 

var under sommaren 2015 och de hade pratat om att ha en trekant. De var överens 
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om att inte ha det om MD sade nej. Under sommaren 2013 arbetade MD och han 

hade lovat henne att hon fick använda honom som referens.  

 

Det stämmer att han och MD har pratat mycket med varandra men han känner inte 

igen det som hon har sagt vid huvudförhandlingen och det har gjort honom 

uppriktigt ledsen. Han uppskattade MD från dag ett och fram till resan till 

Warszawa. Han tycker att hon är smart, charmig och rolig. Det är jobbigt att höra att 

MD har mått dåligt av det som han har gjort. Han har aldrig upplevt att hon hade 

ångest när de träffades och de har även träffats utan att ha sex. Han upplevde deras 

relation som trevlig, trivsam och lättsam. Det har inte varit fråga om någon 

kärleksrelation utan mer ett avtalsförhållande som utvecklades till något trevligt. 

Hon fick pengar och han fick sex. Han ifrågasätter inte att han har köpt sex av MD 

vid minst 15 tillfällen under den tid som avses i åtalspunkten 3. MD är en ”money 

girl” och det handlar om pengar. Den sista träffen som de hade var under 2016. De 

hade talat om att resa någonstans och det blev Warszawa. Det är enda gången som 

han har tyckt att det inte var bra. MD var sig inte lik då och han kände sig ensam 

tillsammans med henne. 

 

Novellerna som han hade i garderoben är inte något som han har läst under de tre 

senaste åren och han tycker att det är vidriga historier. När han hade varit 

frihetsberövad några dagar under maj månad 2018 och blev försatt på fri fot köpte 

han sex vid två tillfällen.   

 

Pernilla Walldén har uppgett att hon lärde känna MD under sommaren 2018 och 

berättat följande. 

 

Den berättelse som MD har lämnat till henne har kommit i omgångar och hon har 

berättat att hon under tidiga tonår, redan vid 14 års ålder, hade börjat sälja sex till en 

mycket äldre man. MD berättade att hon blev intalad att det handlade om ett utbyte. 

MD var väldigt sluten när hon berättade och till slut bröt hon ihop. MD berättade 
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vid ett tillfälle att mannen kom från Lindome, att han arbetade med barn och 

ungdomar och att de fick kontakt via Internet. Det är möjligt att hon i förhör för 

ungefär tre månader sedan nämnde ett massagerum i Stockholm. Nu har hon en 

klarare bild och som hon har förstått det finns massagerummet i mannens bostad i 

Lindome. MD har umgåtts i fel kretsar och det kan hända att det handlar om flera 

män, men det vet hon inget om.  

 

Fredric Almgren har uppgett följande. 
 

Han är legitimerad psykoterapeut och det var någon gång i augusti/september 2018 

som han fick ett e-postmeddelande från MD:s pappa som beskrev att MD mådde 

dåligt. Han träffade MD några dagar senare och de har haft totalt tio samtal à 1 100 

kr. Först beskrev hon en incident med ett rån i London men efter hand mådde hon 

sämre och sämre. Hon grubblade och sedan började hon berätta att hon hade jobbiga 

sexuella erfarenheter och hon nämnde namnet Denny. Hon var väldigt orolig att 

hennes föräldrar skulle få reda på vad hon hade varit med om. Han såg likheter med 

bl.a. PTSD när det gällde tveksam självbild, ångestkänslor och sorg. Han har inte 

tvivlat på MD när hon har berättat och hon har varit påverkad av det som hon 

berättade för honom.  

 

Tingsrättens bedömning 

Av de berättelser som målsäganden MD och Denny Olofsson har lämnat framgår att 

de i stora delar är överens om hur de träffades och hur deras relation utvecklade sig. 

När det gäller det första tillfället som de träffades, den 31 juli 2012, har de dock 

lämnat olika uppgifter. MD har berättat om att hon utförde oralsex på Denny 

Olofsson vid det tillfället och att de även genomförde ett vaginalt samlag medan 

han hävdar att de vid det tillfället endast hade oralsex enligt önskemål från MD. 

Deras uppgifter skiljer sig även åt dels när det gäller hur många gånger de hade 

sexuellt umgänge under perioden från och med den 31 juli 2012 och fram till den 24 

maj 2013 när MD fyllde 15 år, dels om Denny Olofsson visste eller hade skälig 



36

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
anledning att anta att MD vid dessa tillfällen inte hade fyllt 15 år. Denny Olofsson 

har medgett att han har haft samlag eller genomfört en jämförlig sexuell handling 

med MD vid tre tillfällen innan hon hade fyllt 15 år. MD har preciserat sex olika 

tillfällen och i denna del står uppgift mot uppgift. De har även lämnat olika 

berättelser när det gäller frågan om MD redan vid första träffen den 31 juli 2012 

berättade för Denny Olofsson att hon bara var 14 år. MD har uppgett att hon redan 

vid första träffen talade om sin rätta ålder, medan Denny Olofsson har uppgett att 

han fick kännedom om hennes rätta ålder strax efter den tidpunkt då hon hade fyllt 

15 år.  

 

För en fällande dom i sexualbrottmål krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen 

genom den utredning som förebringats i målet finner att det har blivit ställt utom 

rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till de gärningar som åklagaren 

påstått. Det är således inte tillräckligt att målsägandens utsaga är mer trovärdig än 

den tilltalades. Vid brottslighet av nu aktuellt slag saknas ofta direkta 

vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att 

bevisningen ändå kan vara tillräcklig för en fällande dom. En alltigenom trovärdig 

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

målet, t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen, vara tillräcklig för en 

fällande dom. I målet är de primära frågorna om Denny Olofsson redan från början 

hade kännedom MD:s rätta ålder och i vilken omfattning de hade samlag eller 

därmed jämförligt sexuellt umgänge under perioden mellan den 31 juli 2012 och 

den 24 maj 2013. 

 

MD har berättat utförligt och detaljerat om sin relation med Denny Olofsson och det 

har inte framkommit någon omständighet som ger tingsrätten någon särskild 

anledning att befara att hon medvetet skulle lämna oriktiga uppgifter. Det är inte 

MD som har gjort anmälan till polisen utan det var hon som blev kontaktad av 

polisens utredare. 
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Det kan finnas fog för att ifrågasätta om MD redan vid det första mötet skulle tala 

om sin rätta ålder av det skälet att köpet av sexuell tjänst möjligen riskerade att gå 

om intet för att hennes kund med den vetskapen skulle välja att avstå. Vad som 

däremot kan tala för att hon gjorde det är den omständigheten att hon enligt egen 

uppgift var väldigt nervös och kanske innerst inne ändå närde en viss förhoppning 

om att en presumtiv kund skulle avstå om denne fick vetskap om hennes rätta ålder.  

 

De uppgifter som MD lämnat om sin ålder och vad Denny Olofsson rimligen kan ha 

känt till om den får även stöd av annan utredning. Inledningsvis konstaterar 

tingsrätten att Denny Olofsson från början varit intresserad av att få kontakt med en 

ung flicka och inte en vuxen kvinna. Han har följaktligen valt att svara på en annons 

från en flicka som enligt egen uppgift i annonsen hade uppgett att hon var 15 år, 

men trots det ställde han inte någon fråga till henne om hennes ålder. MD har även 

berättat att hon uppfattade det som att Denny Olofsson blev lite glad och uppspelt 

när han fick höra att hon bara var 14 år. I målet har åberopats en bild från MD:s 

första dag på arbetet den 5 juni 2013. På bilden är MD klädd i arbetsgivarens kläder 

med emblem på. Hon har berättat hur hon under våren 2013 fick lov att använda 

Denny Olofsson som referens när hon upprättade ett CV och sökte arbete samt att 

han var engagerad i det. MD har även berättat om att hon under vintern och våren 

2012/2013 sparade pengar för att kunna köpa en moped och gå en ”mopedkurs”. 

Åklagaren har åberopat en chatt mellan Denny Olofsson och MD och innehållet 

präglas av det har varit en påtagligt förtrolig ton mellan dem. Chatten sträcker sig 

under åren från och med 2015 till och med 2017, men det har under förhören med 

dem framkommit att de även före den perioden har haft en relation med samtal som 

inte bara har gällt köp av sexuella tjänster. Både MD och Denny Olofsson har 

bekräftat att de hade kontakter och diskussioner om många ämnen, men Denny 

Olofsson har tillagt att han inte hade en tanke på att det under våren 2013 var något 

annat än ett körkort för lätt mc som MD talade om. Mot bakgrund av vad som har 

framkommit av utredningen kan den uppgiften ifrågasättas. Med tanke på att MD 

var väldigt angelägen om att få sin moped och behörighet att köra den framstår det 
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som anmärkningsvärt att Denny Olofsson skulle ha fått uppfattningen att det gällde 

ett körkort för lätt mc och att han inte skulle ha varit medveten om hennes rätta 

ålder. Denny Olofsson har åberopat utdrag ur en dagbok som MD skrivit under 

perioden fr.o.m. den 20 februari 2013 t.o.m. den 20 oktober 2016. När det gäller 

frågan om innehållet i den kan ha gett Denny Olofsson anledning att anta att MD 

var äldre än 14 år anmärker tingsrätten att den inte var tillgänglig för honom under 

den tid som avses med åtalet. De utdrag som Denny Olofsson åberopat förändrar 

inte heller tingsrättens bedömning att han måste ha varit medveten om MD:s ålder. 

 

Tingsrätten anser sammantaget att MD:s uppgifter om sin ålder och vad hon 

berättade för Denny Olofsson ska läggas till grund för bedömningen och det är 

därmed utrett att Denny Olofsson redan från början kände till att MD var under 

15 år. Genom att Denny Olofsson trots det har genomfört samlag och därmed 

jämförliga handlingar som oralsex har han under tiden fram till den 24 maj 2013 

gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn.  

 

Åklagaren har gjort gällande att det har varit fråga om åtta tillfällen. NN 46 har 

genom sina uppgifter preciserat sex tillfällen. Utöver den 31 juli 2012, 

månadsskiftena augusti/september och november/december har hon berättat om ett 

tillfälle före jul när hon fick en julklapp, ett tillfälle i mellandagarna runt julen 2012 

och ett tillfälle under våren 2013 när Denny Olofsson hade köpt bl.a. analpluggar. 

Tingsrätten anser att det är utrett att det har varit fråga om i vart fall sex tillfällen 

som Denny Olofsson har gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn. 

 

Av utredningen framgår att Denny Olofsson efter den 24 maj 2013 har fortsatt att 

köpa sexuella tjänster av MD på regelbunden basis och han har inte ifrågasatt 

åklagarens påstående om att det har varit fråga om minst 15 tillfällen. Åtalet i 

åtalspunkt 3 ska därmed bifallas och eftersom MD under den tid som avses har varit 

under 18 år ska gärningarna bedömas som köp av sexuell handling av barn.  
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Med hänsyn till de speciella bestämmelser som gäller ifråga om preskription av 

brott mot den som inte fyllt 18 år har inte någon av de åtalade gärningarna blivit 

föremål för preskription. 

 

Till frågorna om påföljd och skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för grovt koppleri (åtalspunkt 4) 

Yrkanden och inställning  

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för grovt koppleri enligt 6 kap. 

12 § första stycket och tredje stycket brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 

med följande påstående om brott: 
 
Ola Eriksson har främjat att MC haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 
Främjandet har bestått i att Ola Eriksson genom psykisk påverkan, som inte varit 
obetydlig, samt med visst tvång påverkat MC att börja och fortsätta med 
prostitution. Ola Eriksson har vidare skapat och administrerat en hemsida för hennes 
tjänster samt undervisat henne i att utföra vissa specifika avancerade sexuella 
tjänster såsom "deepthroat" och analsex för att vara attraktiv på prostitutions-
marknaden. Ola Eriksson har även vid några tillfällen förmedlat kunder till MC samt 
vid några tillfällen närvarat i hennes lägenhet i samband med sexköp mellan MC och 
genom Ola Eriksson förmedlade sexköpare.  
 
Vidare har Ola Eriksson på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat att MC haft 
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning genom att ta del av de inkomster hon 
erhållit från dessa förbindelser.  
 
Det hände någon gång mellan den 1 juni 2015 och den 30 september 2015 i 
Göteborg, Göteborgs stad.  
 
Brottet ska bedömas som grovt då hans agerande har inneburit ett hänsynslöst 
utnyttjande av MC.  
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MC har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Ola Erikssons 

inställning till MC:s begäran om skadestånd. 

 

Ola Eriksson har förnekat brott. Han har medgett att han har träffat MC vid tre 

tillfällen och att han vid två av dessa tillfällen har köpt en sexuell tjänst av henne. 

Ola Eriksson har dock förnekat att han har gjort något av det som påstås av 

åklagaren för att främja att MC har haft tillfälliga sexuella förbindelser mot 

ersättning. Han har inte heller tagit del av några inkomster som MC har fått genom 

sådana förbindelser.  
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Bakgrund till åtalet mot Ola Eriksson 

I december 2016 kallades polis till Mikamottagningen för att lyssna på vad MC 

hade att berätta om att hon bl.a. sålt sexuella tjänster till ett stort antal personer. Det 

som MC berättade föranledde polisen att den 20 december 2016 upprätta en 

anmälan om bl.a. grovt koppleri och grov våldtäkt. MC berättade bl.a. att en man 

som hon lärt känna under namnet Hans (vilket i själva verket är tilltalad Ola 

Eriksson) hade introducerat henne i verksamheten som prostituerad.  

 

Utredning som har presenterats 

Ola Eriksson har hörts. På åklagarens begäran har förhör hållits med målsäganden 

MC samt med vittnena Emelie Engberg, Sara Persson, Sekretess VA (målsäganden 

MC:s mamma), Nastassia Birro, Filip Dahlqvist, Janne Hildebrand, Anna Wång, 

Pia Gustafsson, Tove Irmelid, Johanna Mökander, Moa Svensson, Amanda 

Sävenek, Emma Svanholm, Petra Malmström, Kent Bergkvist, Hanna Jonsson (Ola 

Erikssons f.d. sambo) och Cecilia Fredlund. 

 

Som skriftlig bevisning har åklagaren presenterat PM och fotografier från vallning 

av MC på Bräckegymnasiet, granskningsprotokoll från Regionalt it-brottscentrum, 

PM angående innehåll i telefon Nokia, utdrag från olika chattkonversationer, sms-

konversation med ”GBG Par”, sms-konversation med Malmö-Mongo, PM samt 

kontoutdrag från MC, anteckningar beträffande Ola Eriksson som MC har gjort, 

chattkonversation mellan MC och Ola Eriksson, fotografier av MC:s kalender med 

innehåll, ljudfiler inspelade av MC samt utskrift av desamma, ”Utkastet”, en 

tidslinje och sammanställning av Ola Erikssons mobiltelefoner, fotografier från Ola 

Erikssons telefon samt en film av sammanställt material som påträffats i Ola 

Erikssons telefoner, dator och hårddisk.  

 

Ola Eriksson har åberopat förhör med Britt-Marie Eriksson (Ola Erikssons mamma) 

och med hans tidigare kollega Tarja Dawidson.  
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Som skriftlig bevisning har Ola Eriksson åberopat en dagbok som Britt-Marie 

Eriksson fört under perioden från den 1 juni 2015 till den 30 september 2015, 

kontospecifikationer för Ola Erikssons betalkort i Nordea under tidsperioden 2 juni 

2015 till den 30 september 2015, kontoutdrag från MC:s konto i Nordea under 

perioden från maj 2015 till den 30 december 2015, flertalet tidtabeller från olika 

buss, tåg och färjelinjer under aktuell tidsperiod, ip-sökning angående leverantör 

som har innehaft det ip-nummer som kontot på RosaSidan ska ha startats med, 

inspelning från Bräckegymnasiet samt foton från samma plats.  

 

Tingsrätten har tagit del av all utredning som har redovisats ovan. I domen 

presenteras uppgifter från bevisningen bara i den omfattning som behövs för att 

läsaren ska förstå hur tingsrätten har resonerat.  

 

Åklagaren har sakframställningsvis framhållit bl.a. följande beträffande åtalet för 

grovt koppleri: 

 

MC och Ola Eriksson träffades genom att MC hade lagt upp en annons på en 

hemsida som främst riktar sig till HBTQ-personer. Ola Eriksson uppträdde under 

namnet Hans och MC kände inte till hans rätta namn förrän under utredningen. Ola 

Eriksson frågade om MC kunde tänka sig att följa med honom till en porrbion mot 

betalning, vilket MC accepterade. Innan MC åkte på träffen hade hon pratat med 

sina grannar Nastassia Birro och Otto Olsson Bäckström om vad hon skulle göra.   

 

Träffen ägde rum någon gång mellan den 3 och 12 juni 2015. Inne på porrbion 

drack MC en Coca Cola och efter det kände hon sig yr. Det första minnet MC har 

efter detta är att hon satt i Ola Erikssons bil som var parkerad utanför hennes 

bostad. Ola Eriksson hade vid tillfället en massa information om henne som hon 

inte minns att hon hade lämnat till honom. Ola Eriksson visade henne även en film i 

sin mobil där någon hade sex med henne när hon var medvetslös. Vid det här 
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tillfället hotade Ola Eriksson MC med att han skulle visa filmen för hennes familj 

om hon inte gjorde som han ville. Det var denna händelse som utlöste MC:s 

prostitution som sedan hastigt eskalerade. Det ska redan vid det här tillfället ha varit 

prat om att MC skulle lägga upp en annons om de tjänster hon erbjöd på RosaSidan, 

vilket är en eskortsida. 

 

Det andra tillfället som Ola Eriksson träffade MC var i hennes lägenhet. Vid det 

tillfället, som var den 16 juni 2015, hjälpte Ola Eriksson MC att lägga upp en 

annons på RosaSidan. Ola Eriksson instruerade MC vad hon skulle skriva om sin 

ålder och hur hon skulle prissätta olika sexuella tjänster. Ola Eriksson hjälpte även 

MC att ladda ner appen Kik vid samma tillfälle för att hon skulle kunna hålla 

kontakt med intresserade köpare genom den.  

 

Ola Eriksson ordnade därefter träffar mellan MC och olika sexköpare. Ola Eriksson 

var även närvarande i MC:s lägenhet vid vissa sexköp, gjorde vissa 

överenskommelser om priset för MC:s sexuella tjänster och han tog ibland hand om 

pengarna. När Ola Eriksson inte var med fick han feedback från köparna om hur 

MC hade presterat på träffarna och han förmedlade sedan till MC om det var något 

hon gjorde bra respektive dåligt. Ola Eriksson var t.ex. missnöjd om hon nekade 

någon att ha analsex eller vaginalt samlag utan kondom eller om hon sade nej till 

någon sexköpare. Under sommaren 2015 hade MC minst 200 sexköpare och kravet 

från Ola Eriksson var att MC skulle träffa mellan fem och sju sexköpare varje dag. 

Från den 1 juli 2015 och framåt framgår det av MC:s digitala kalender att det finns 

anteckningar om män och olika summor. Innan dess är kalendern tom. MC 

förvarade pengar från prostitutionen i olika kuvert, bl.a. i ett kuvert som det stod 

”150 000” på och kuvertet var avsett för Ola Eriksson. Ola Eriksson har vidare tagit 

betalt direkt av vissa kunder. Det har varit fråga om kontanthantering så det finns 

inte några banköverföringar eller liknande bevis för Ola Erikssons ekonomiska 

utnyttjande.  
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MC och Ola Eriksson träffades på Bräckegymnasiet mellan tre och tio gånger under 

den tid som åtalet avser, men åtal har endast väckts beträffande två av dessa träffar 

(åtalspunkt 5 och 6). Sista gången MC och Ola Eriksson träffades var den 

29 september 2015.  

 

Ola Eriksson har sakframställningsvis framhållit bl.a. följande:  

 

Han erkänner att han har ett stort intresse av sex. Han brukar ägna sig åt att 

porrsurfa och har en fetisch, ”wet sex”, som går ut på att han finner det 

tillfredsställande att urinera på sin partner under tiden som en sexuell handling 

utförs. Han vidgår alltså att han bl.a. på olika sidor på nätet har sökt kontakt med 

prostituerade och andra som har samma intresse för sex som han själv. Han tycker 

om att de personer som han har sex med är klädda i kjol och skjorta.  

 

Den aktuella förundersökningen har bedrivits med stor bredd. Under 

förundersökningens gång har han varit misstänkt för flera fall av våldtäkt som sedan 

har lagts ned. Det har även funnits andra misstänkta i ärendet som det inte har 

väckts åtal mot. Det har gjorts omfattande tekniska undersökningar av såväl hans 

mobiltelefoner, datorer m.m. som av MC:s telefon, dator m.m. I hans telefon har 

utredarna påträffat två bilder av MC som båda skildrar hennes ansikte och de har 

skapats den 10 juni 2015. Det finns inga filmer av MC i hans telefon eller dator. 

Man har inte heller funnit spår efter vare sig telefonsamtal eller sms mellan honom 

och MC vid den tekniska undersökningen. Målsägandens namn och ett 

mobilnummer finns däremot inlagda som en kontakt i två av hans telefoner. Polisen 

har inte heller påträffat någon bild, film eller annan konversation av eller med 

honom i MC:s telefon eller dator bortsett från den Kik-konversation som polisen har 

hittat från perioden den 9 september 2015 till den 28 december 2016. Han vill 

framhålla att tonen i meddelandena är vänskaplig vilket talar emot att övergrepp har 

skett på det sätt som påstås. 
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MC har beträffande åklagarens påstående om grovt koppleri, om hur hon träffade 

och lärde känna Ola Eriksson samt om hur hon hade det i tiden innan hon träffade 

Ola Eriksson berättat i huvudsak följande: 

 

Under våren 2015 mådde hon dåligt efter ett tidigare sexuellt övergrepp som hon 

utsatts för. Hon hade hoppat av sina studier och hon bodde ensam i sin lägenhet. 

Hon skulle få behandling för sin bulimi och hennes ekonomi var väldigt ansträngd. 

Hon levde på existensminimum. Hon var även beroende av smärtstillande medel 

och hon stal medicin från sin farmor. Hon hade gått i terapi och kuratorn skulle 

hjälpa henne att söka pengar ur fonder för att bättra på ekonomin. När mottagningen 

stängde kände hon sig ensam och var utan hjälp. Hon hade skulder på omkring 

20 000–30 000 kr till bl.a. sin mamma. Skulderna hade uppstått till följd av hennes 

svåra bulimi som gjorde att hon köpte stora mängder mat och glass som hon åt och 

sedan spydde upp. Hon funderade därför på alternativa sätt att tjäna pengar utan att 

behöva lämna sin lägenhet och det var då hon registrerade sig på hemsidan QX, 

vilket är en kontaktsida för HBTQ-personer. Hon visste att många på den sidan var 

intresserade av att köpa sexuella tjänster. Hon ville bli fri från sina skulder, men när 

hon registrerade sig på hemsidan hade hon inte någon tanke på att sälja samlag. Hon 

tänkte sälja nakenbilder av sig själv och begagnade underkläder. Eftersom hon 

tidigare hade varit utsatt för en våldtäkt av en kompis och hans vän kändes det 

otänkbart att sälja samlag. I annonsen skrev hon ”skamliga förslag välkomnas”.  

 

Hon försökte sälja nakenbilder via webbkamera några gånger men det fungerade 

inte eftersom hon blev blåst på betalningen. Då valde hon ut en man med signaturen 

”Härlanda” som erbjöd henne 400 kr om hon tittade på när han onanerade. Hon 

mötte honom på kyrkogården vid Härlanda och hon fick 400 kr sedan han onanerat 

och kommit på hennes sko. Hon minns inte om hon träffade någon mer person 

innan Ola Eriksson hörde av sig. 
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Ola Eriksson tog kontakt med henne under namnet Hans, vilket är det namn som 

hon känt till för honom under deras bekantskap. Ola Eriksson undrade om hon ville 

gå på porrbio med honom för 1 000 kr. Hon diskuterade det med sina grannar och 

hon tänkte att det inte kunde vara så farligt så hon tackade ja. Hennes grannar 

föreslog att de skulle ladda ned en app i mobilen så att de skulle kunna se var hon 

befann sig, men hon tror inte att det blev så.  

 

Hon mötte Ola Eriksson vid Pressbyrån på Backaplan en dag i juni 2015. Hon 

minns inte exakt vilken dag det var, men hon vet att det var efter att hon hade gjort 

en resa till Danmark. Hon kom hem från Danmark den 1 eller 2 juni 2015. Ola 

Eriksson frågade om hon hade skolflickskläder som hon kunde ha på sig och han 

uttryckte önskemål om att hon skulle ha vit skjorta och rutig kjol. Hon hade inga 

sådana kläder, men hon försökte klä sig barnsligt. Hon hade en turkos tröja med 

blommor och korta shorts. De möttes ganska tidigt på dagen och de satt ett tag på 

trappan utanför McDonalds och pratade bl.a. om musik och teater. Ola Eriksson 

berättade om RosaSidan där man kunde få bra betalt för sex och att sidan var 

avsedd för eskortverksamhet. Han sade att det fanns en marknad där för tjejer som 

hon. Ola Eriksson frågade om hon hade träffat någon via nätet tidigare. Han 

berättade även om andra kvinnor som han träffat och som uppskattade wet sex. Hon 

ville inte verka rädd eller oerfaren, så hon sade att de kunde testa det nästa gång de 

sågs. Hon kände sig obekväm och bestämde sig snabbt för att inte träffa Ola 

Eriksson fler gånger. De satt och pratade i kanske en timme och gick sedan vidare 

mot porrbion.  

 

På vägen till porrbion gick de in bakom en byggnad i närheten av Systembolaget 

och Ola Eriksson knäppte upp sina byxor och förde ned hennes hand för att hon 

skulle känna på hans penis. Hon avstyrde det på något sätt och de fortsatte mot 

bion. På porrbion fanns en videoshop och de stannade där och letade efter en 

porrfilm som de kunde titta på. Mycket handlade om unga flickor, oskulder och 

analsex och hon hade svårt att välja ut något som hon kunde tänka sig att titta på. 
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Hon minns att hon drack ur en Coca Cola och att hon sedan skulle besöka toaletten. 

Hon minns inte om det var hon eller Ola Eriksson som köpte Colan och inte heller 

om de betalade för den med kort eller kontanter. Efter toalettbesöket gick hon ut för 

att röka och hon drack av Colan. Sedan blev hon yr. Hon tänkte att hon kanske blev 

yr för att hon var uttorkad och väldigt nervös så hon drack ännu mer av Colan. 

Känslan påminde lite om hur det var under den period då hon använde droger, men 

det gjorde hon inte vid den här tiden så hon förstod inte varför hon blev yr.  

 

Därefter har hon inga klara minnen av kvällen. Det kändes som att hon var utfläkt 

och att det fanns andra människor i närheten. Hon kunde inte röra sig. Den första 

minnesbilden hon har efter porrbiobesöket är att hon satt tillsammans med Ola 

Eriksson i en bil utanför sin bostad med en Coca Cola mellan benen. Det kändes 

konstigt eftersom hon inte hade talat om för honom var hon bodde. Ola Eriksson 

sade något i stil med ”tänk vad du har förnedrat dig” och ”vill du att någon ska se 

den här filmen?”. Sedan visade han henne en film på sin mobil och hon såg något 

naket. Hon tyckte sig även se ett inristat märke som hon själv hade gjort på sin 

mage. Hon tittade hastigt på filmen och kunde se att det var fråga om sexuella 

handlingar. Ola Eriksson sade att hon inte skulle ha haft sin legitimation med sig 

och han frågade om hon ville att någon skulle få se filmen. Han sade även att han 

skulle berätta om den här händelsen för hennes mamma och tanken på det skrämde 

henne. Det skulle komma fram att hon var en hora och filmen skulle spridas om hon 

inte gjorde som han ville. Ola Eriksson sade även att hon skulle lägga upp en 

annons på RosaSidan, men det gjorde hon inte. Hon var chockad, förnedrad och hon 

kände sig dum. Hon tror inte att hon berättade om den här händelsen för sina 

grannar för hon kände sig så dum. Kontakten med grannarna blev också mer 

sporadisk efter detta.  

 

När det gäller veckorna efter händelsen på porrbion är det som ett töcken. Några 

dagar senare träffade hon Ola Eriksson för andra gången. Hon minns det som att 

Ola Eriksson kom hem till henne, men hon minns inte närmare hur det kom sig. Vid 
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det tillfället skapade de en annons på RosaSidan åt henne. Det var den 16 juni 2015. 

De skapade annonsen tillsammans, men det var Ola Eriksson som berättade för 

henne vad hon skulle skriva i annonsen t.ex. att hon skulle skriva att hon var 18 år 

fast hon i själva verket var äldre. Han sade även att hon skulle använda sig av 

lockpris eftersom hon var ny på marknaden. Ola Eriksson sade till henne att välja 

ett namn som skulle anges i annonsen. Hon kan inte förklara varför de skapade 

annonsen, men det kändes som att det fanns ett hot om att filmen som Ola Eriksson 

hade skulle spridas om hon inte gjorde som han sade. Hon och Ola Eriksson hade 

pratat om att hon skulle träffa fem till sju sexköpare per dag och att hon skulle tjäna 

ihop en viss summa pengar. I början gjorde hon det för pengarna. 

 

Efter att annonsen var upplagd började det komma hem sexköpare till henne. Hon 

har svårt att minnas ansikten, men det var många som kom hem till henne utan att 

hon hade haft kontakt med dem. Det kom hem en person till henne som hon kallade 

Rolf. Han gav henne pengar som hon tog emot. Första gången fick hon 3 000 kr 

eller 5 000 kr. Sedan hade Rolf sex med henne. Vid ett tillfälle kom någon och 

tutade i en bil utanför. Hon minns även att det var en man som hette Kjell. Hon 

minns inte hur det kom sig att sexköparna kom eftersom hon medvetet eller 

omedvetet har förträngt den här tiden, men som hon kommer ihåg det hade Ola 

Eriksson instruerat henne att öppna dörren när det kom sexköpare till hennes 

lägenhet. I början hade hon inte kontakt med kunderna innan de kom utan det var 

någon annan som har gjort upp köpen. Den första tiden skedde alla sexköpen i 

hennes lägenhet, i sovrummet. Ibland var Ola Eriksson närvarande i lägenheten 

under tiden och ibland inte. När Ola Eriksson var närvarande var det ibland han som 

gjorde upp om priset. Ibland fick hon pengar i handen av köparna och ibland inte. I 

de fallen hon fick pengar i handen gömde hon pengarna i ugnen och delade sen upp 

dem i olika kuvert. Om hon inte fick några pengar sade hon inget om det för hon 

förstod varför de hade kommit. Det var många som kom hem till henne under den 

perioden och hon brukade möta dem vid hållplatsen.  
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Från början var det som att hon inte hade något att säga till om. Hon visste inte hur 

det gick till när personerna bokade in sig för att kom hem till henne. Hon har svårt 

att uppskatta hur länge det var så innan situationen klarnade för henne, men hon tror 

att det dröjde en vecka eller så innan hon tog kontroll över det hela. När hon tittade 

på RosaSidan såg hon att hon fick massor av erbjudanden om att sälja sex i bl.a. 

Skövde och Göteborg. Hon ville tjäna pengar och fick en känsla av att hon skulle 

kunna ”köpa sig fri”. Efter cirka en vecka började hon ta hand om bokningarna själv 

och hon tackade ja till alla erbjudanden som kom.  

 

Hon litade snabbt på Ola Eriksson och han blev en trygghet för henne. Han 

instruerade henne om hur hon skulle vara och han blev som hennes hela liv. Det var 

som att hon accepterade att det var hennes jobb att sälja sex och att det var det hon 

skulle ägna sig åt. När hon tänkte så började hon köpa kläder och sminka sig som 

hon trodde att man gjorde när man säljer sex. Hon var ensam, godtrogen och lätt att 

styra. För Ola Eriksson var det som ett slags rollspel. Han ville att hon skulle kalla 

honom för pappa och han ville att hon skulle berätta om förnedrande detaljer från 

sexköpen. Ola Eriksson gav henne feedback från kunderna om hur hon skötte sig. 

Han sade t.ex. till henne om hon hade sagt nej till att utföra någon tjänst, om hon 

hade nekat samlag utan kondom osv. Han sade även till henne hur hon kunde 

förbättra sin prestation. Om någon träff hade gått snett kunde hon vända sig till Ola 

Eriksson och berätta om det. Ola Eriksson sade vid något tillfälle att hon skulle vara 

glad att hon inte arbetade på en bordell i Polen. Hon hade kontakt med Ola Eriksson 

per telefon, de pratade och skrev till varandra och de stämde även träff. Hon vet inte 

varför det inte har påträffats någon konversation mellan dem i vare sig hennes eller 

Ola Erikssons telefoner, men hon hade en annan telefon tidigare som fick bytas ut 

efter att hon hade ramlat i Säveån. 

 

Hon började sälja sex för att hon kände sig hotad av Ola Eriksson. Det har varit 

underförstådda hot genom att Ola Eriksson har sagt till henne att han visste vad hon 

hette, vilken skola hon gått på, vem hennes mamma och bror var osv. Ola Eriksson 
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hotade även att sprida den film han hade från porrbiobesöket om hon inte 

prostituerade sig. Hon kan inte närmare beskriva när eller hur hoten uttalades utan 

det var mer att det fanns en stämning om latent hot i luften. Hon fick en känsla av 

att hon inte kunde säga ifrån eller skydda sig. Samtidigt ville hon först inte berätta 

om Ola Eriksson vid sina kontakter med polisen. Han var inte den värsta mannen av 

de män som hon träffade på när hon sålde sexuella tjänster. 

 

Hon skaffade mycket pengar till sig själv under den här sommaren och hösten. På 

dagarna sålde hon sex via nätet och på kvällarna skedde det på gatan. Hon var 

samtidigt väldigt rädd för att det skulle komma ut att hon sålde sex. Hon var rädd 

för Ola Eriksson samtidigt som hon tyckte om honom. Från den 9 september 2015 

finns konversationen i Kik sparad. Tonen i konversationen var kärvänlig och Ola 

Eriksson blev som en pappa för henne. Hon vet inte hur hon blev så bunden till 

honom. Det kändes som att hon kunde vända sig till honom, att han skulle beskydda 

henne, men när hon anförtrodde sig till honom kunde han säga ”Åh vad 

förnedrande” och flina. Under den här perioden träffade hon kunder hela tiden och 

hon kunde skicka ut 100 sms på en gång. Hon var desperat att få pengar till droger 

och hon kunde skriva sms om att det var rea. Hon hade ett aktivt missbruk och hon 

prostituerade sig fram till den 7 december 2015 när hon kom till ett 

behandlingshem. Fram till oktober 2015 hade hon 500 träffar. Sedan slutade hon 

räkna dem.  

 

I chattkonversationerna skapade hon en annan roll av sig själv vid kontakter med 

Ola Eriksson och de andra sexköparna. Hon var inte sig själv. Hon tänkte att det var 

bäst att vara snäll och tillmötesgående mot alla och att hon var tvungen att låtsas 

vara villig och gilla sex för att behaga sina kunder. I själva verket kände hon sig 

som en slav under någon annans vilja.  

 

Sista gången hon träffade Ola Eriksson var i slutet av september 2015. De hade ett 

samtal i hennes lägenhet och då bestämde de sig för att bryta kontakten. Hon kan 
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inte förklara varför hon skrev sin adress och även förklarade vilken hållplats Ola 

Eriksson skulle gå av på för att komma hem till henne i den Kik-chatt som har 

påträffats. Kanske beror det på att Ola Eriksson vid det tillfället bara var en i 

mängden. Hon tror att hon mötte Ola Eriksson vid hållplatsen och att de sedan 

följdes åt hem till henne. Hon vet inte hur han tog sig till henne vid de tidigare 

tillfällena då han besökte henne. Vid den här träffen försökte hon ge Ola Eriksson 

ett kuvert med pengar, men han ville inte ha pengarna. Ola Eriksson sade till henne 

att det var hennes pengar och att han inte behövde henne längre. Ola Eriksson sade 

att han skulle flytta med sin familj. Han hade bara varit intresserad av att se hur 

mycket hon kunde förnedra sig. Hon förstod då att han bara hade utnyttjat henne. 

Hon fortsatte sedan vara verksam på RosaSidan, men då utan Ola Erikssons 

inblandning.  

 

Ola Eriksson har i den här delen berättat följande:  

 

Han fick kontakt med MC via en sida på nätet som heter Cruiser. Det är känt att den 

sidan vänder sig till HBTQ-personer och att det förekommer både köpare och 

säljare av sexuella tjänster där. Det var någon gång i juni 2015 och enligt annonsen 

sökte MC ”skamliga förslag”. Han skickade ett meddelande och frågade om hon 

sålde sex. MC bekräftade att det var så och föreslog att de skulle diskutera vidare på 

Kik. Hon gav honom sitt användarnamn och han kontaktade MC ganska omgående. 

Han frågade om de kunde ha samlag och föreslog att de skulle ses på porrbion på 

Backaplan. Hon accepterade det och de kom överens om att han skulle betala 500 kr 

för ett samlag. Han tyckte att det var billigt. Han skrev även till MC att han gillar 

skjorta på tjejer och hon skickade ett par ansiktsbilder på sig själv till honom.  

 

Dagen därpå tog han bussen från sin arbetsplats på Bräckegymnasiet till Backaplan. 

När han kom fram tog han ut 500 kr i en bankomat. Han träffade MC och gav henne 

pengarna direkt eftersom hon inte ville bli lurad. De satt och pratade en stund på 

stentrappan utanför McDonalds och sedan gick de mot porrbion. MC frågade om 
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hon kunde annonsera på andra sidor än den de hade mötts via och han tipsade henne 

om att hon kunde googla på RosaSidan. När de gick mot biografen frågade han om 

hon gjorde wet sex. MC sade att hon inte visste vad det var så han förklarade. Hon 

sade ok och han sade att han kunde betala 1 500 kr för wet sex, men att det fick bli 

vid ett annat tillfälle. De gick till porrbions videoshop och kollade runt i butiken. 

Väl där kände han inte längre för att ha sex inne på porrbion så de avbröt det hela. 

Anledningen till att han avbröt det hela var att MC inte verkade så erfaren som han 

hade trott och att han av den anledningen inte trodde att hon skulle uppskatta 

porrbiobesöket. Han sade att de kunde ses en annan gång och ha sex och wet sex i 

stället. MC fick dock behålla sina 500 kr eftersom han hade tagit upp hennes tid. De 

gick mot hållplatsen. På baksidan av husen vid någon typ av skåp för klädinsamling 

frågade han om hon ville ”tafsa” på honom. Hon smekte hans kön. Sedan gick de 

vidare till hållplatsen och åkte åt varsitt håll. 

 

Efter besöket på porrbion, som han tror var den 11 juni 2015, fortsatte de att hålla 

kontakten på Kik. Vid något tillfälle gjorde han en sökning på RosaSidan och kunde 

då se att hon hade lagt upp en annons där. Han vet nu att hon registrerade sig på 

sidan den 16 juni 2015. Han skrev något meddelande till henne där. Efter 

porrbiobesöket träffade han inte MC förrän den 30 juli 2015. Det var efter 

semestern som han skrev till MC och frågade hur läget var. Hon sade att hon var på 

stan och han frågade om hon ville möta honom på hans arbetsplats eftersom han just 

den dagen var ensam i byggnaden. De möttes på Gustav Adolfs torg (se mer under 

åtalspunkten 5). Efter mötet på skolan sade MC att hon skulle åka till USA. Han 

hörde inte av henne förrän i slutet av augusti 2015. Han tyckte att MC var väldigt 

trevlig att umgås med och ville gärna träffa henne igen. 

 

Under sommaren 2015 reste han till och från sitt arbete med tåg och buss. Han 

arbetade mellan 08.00 och 16.30 och resan tog mellan 1,5 och 2 timmar enkel väg. 

Under den här sommaren hade han sin dotter boende hos sig var tredje vecka, bl.a. 

den 7–14 juni. Han hade en överenskommelse med sin chef att han kunde lämna 
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arbetet tidigare under de veckor som han hade sin dotter. Den 11 juni bör han ha åkt 

med tåget från Göteborg omkring kl. 15.00 eftersom han hade hunnit hem till kl. 

16:15 för att handla på ICA som ligger precis vid tågstationen i Floby. Han sov 

hemma i Floby under natten. Under den första och sista veckan på semestern och 

under en vecka från den 10 augusti 2015 var han hos sina föräldrar på Kalvsund. 

 

Han träffade MC sista gången i slutet av september 2015. Det kan ha varit den 

29 september 2015. De hade då chattat på Kik och bestämt träff hemma hos henne. 

Han hade inte varit i hennes lägenhet tidigare så hon skrev att han skulle gå av på 

hållplatsen Welandergatan. De hade inte sex vid det tillfället. Han sade till MC att 

han bara hade med sig 500 kr till träffen och frågade om de kunde ses och prata lite. 

Han tror att MC kanske var lite besviken på att hon inte fick mer än 500 kr den här 

gången. De satt och pratade i hennes säng en stund och sedan sade MC att hon 

skulle åka till Kungsbacka och träffa sin pappa. Själv skulle han åka hem till Floby. 

De tog spårvagnen till stan tillsammans och skildes åt på stationen. Han lade inte 

märke till något särskilt med MC när de sågs. Det var först senare som han förstod 

att hon hade ett omfattande narkotikamissbruk. De hade kontakt via Kik under 

hösten och sedan försvann MC plötsligt. Han har nu förstått att hon hamnade på 

behandlingshem i Mullsjö. 

 

Han har inte varit inblandad i MC:s prostitution på något annat sätt än att han 

tipsade henne om RosaSidan. Han och MC var bra Internetkompisar och hon har 

skickat bilder på sig själv där hon har haft blåmärken och andra bilder med pengar. 

Han har inte hjälpt MC med någon hemsida, men vid något tillfälle ville hon ha 

hjälp med att skapa ett lösenordskyddat bildgalleri. Han kan inte svara på varför 

MC har berättat som hon har gjort. Anledningen till att han i sina första förhör sade 

att han inte hade några kommentarer på utredarnas frågor var att han inte visste vad 

han var misstänkt för. I början av häktningstiden hade han knappt någon 

information om vad misstankarna gällde. Han vet inte varför MC skulle vilja sätta 

dit honom. Han hade respekt för MC och när han kallade henne för t.ex. ”pappas 
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smutsiga och pengakåta flicka” var det för att han upplevde det som att de hade en 

skämtsam jargong mellan sig. 

 

Tingsrättens bedömning 

Allmänt om bedömningsgrunderna 

Så som angetts ovan under åtalet mot Denny Olofsson krävs det för en fällande dom 

att domstolen genom den utredning som har presenterats i målet finner att det har 

blivit ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till de gärningar 

som åklagaren påstått. Det är alltså inte tillräckligt att målsägandens utsaga är mer 

trovärdig än den tilltalades. Det råder fri bevisprövning och Högsta domstolen har i 

rättsfallet NJA 2015 s. 702 angett att bevisbedömningar ska vara grundade på 

rationella skäl samt att analysen ska vara objektiv och ske strukturerat så att en 

omsorgsfull värdering av bevisen säkerställs. En modell för prövningen som Högsta 

domstolen presenterar är att domstolen inleder bedömningen av den bevisning som 

har åberopats till stöd för gärningspåståendet. Först om åklagarens bevisning är 

tillräcklig ska den tilltalades berättelse och bevisningen som stöder denna värderas 

som motbevisning till det som lagts den tilltalade till last.   

 

Vid brottslighet av nu aktuellt slag saknas ofta direkta vittnesiakttagelser och 

teknisk bevisning till stöd för åtalet. Så är fallet här. Det hindrar inte att bevisningen 

ändå kan vara tillräcklig för en fällande dom. En alltigenom trovärdig utsaga från 

målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, t.ex. om 

målsägandens beteende efter händelsen, vara tillräcklig för en fällande dom (se bl.a. 

Högsta domstolens dom i mål NJA 2009 s. 447 I och II). Högsta domstolen har 

angett ett antal kriterier som kan användas vid bedömningen av förhörsutsagor. 

Dessa innebär att om en utsaga är klar, lång och detaljrik kan det ofta vara tecken på 

att utsagan är sann. Högsta domstolen framhåller dock att det inte finns något klart 

belägg inom forskningen för att säga att konstansbrister (dvs. att förhörspersonen 

lägger till eller tar bort information) innebär att berättelsen brister i tillförlitlighet. 
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Det är framför allt innehållet i en utsaga som ska bedömas och inte i sig hur 

förhörspersonen agerar eller framstår när hon eller han lämnar sin berättelse. I 

våldtäktsmål består bevisningen ofta främst av målsägandens berättelse och vad hon 

eller han har berättat för andra. Vid bedömningen av vittnenas uppgifter måste man 

då vara klar över att uppgifterna inte bygger på vittnets egna iakttagelser av själva 

händelsen utan av vad målsäganden har berättat, eventuellt tillsammans med vad 

vittnet har noterat om målsägandens beteende och reaktioner efter händelsen. 

Sådana uppgifter kan ge ett indirekt stöd åt målsägandens berättelse (se NJA 2017 s. 

316 I och II samt NJA 2010 s. 670).  

 

Frågor i den här delen av målet 

När det gäller åtalet mot Ola Eriksson för grovt koppleri är de primära frågorna om 

det är bevisat dels att Ola Eriksson på de sätt som åklagaren närmare har angett i 

gärningsbeskrivningen har främjat att MC har haft tillfälliga sexuella förbindelser 

mot ersättning, dels om Ola Eriksson på ett otillbörligt sätt ekonomiskt har utnyttjat 

att MC haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning genom att ta del av de 

inkomster hon erhållit från dessa förbindelser. Frågan är också hur gärningen, om 

den bevisas, ska rubriceras. Tingsrätten övergår nu till att värdera den bevisning 

som har åberopats till stöd för åklagarens påstående om grovt koppleri.  

 

Några inledande kommentarer till bevisningen i målet 

Inledningsvis kan det konstateras att åklagaren har lagt ner mycket tid på att försöka 

bevisa ett visst beteendemönster som Ola Eriksson påstås ha haft mot kvinnor. Som 

exempel kan nämnas att fotografier och filmer föreställande andra personer än MC 

liksom chatthistorik och sms-konversationer mellan Ola Eriksson och andra 

personer än MC har åberopats. Som det får förstås har bevisen åberopats för att visa 

att Ola Eriksson har haft ett stort intresse för sex, att han särskilt har efterfrågat bl.a. 

analsex och wet sex vid sina möten med andra personer samt att han har haft ett 

önskemål om att de kvinnor han möter ska vara klädda i kjol och skjorta. De filmer 
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och fotografier som har visats i det här avseendet föreställer emellertid inte MC och 

de påstås inte heller, såvitt domstolen kan förstå, innehålla något brottsligt 

handlande i sig. Nyttan av den åberopade bevisningen kan därmed ifrågasättas. Inte 

minst gäller det de filmer och fotografier som föreställer Ola Erikssons hustru 

antingen ensam eller tillsammans med Ola Eriksson. Betydelsen av den här 

bevisningen framstår som ytterst liten särskilt som Ola Eriksson har vidgått såväl 

sitt stora intresse för sex som att han har en fetisch för wet sex. Ola Eriksson har 

även vidgått att han i sexuella sammanhang har uppskattat rollspel som t.ex. går ut 

på att partnern klär sig i skjorta och kjol. Ola Erikssons inställning i de här frågorna 

har varit helt klar under hela huvudförhandlingen. Värdet av den bevisningen får 

därmed anses vara synnerligen begränsat.    

 

Den bevisning som direkt tar sikte på åtalet för grovt koppleri är mer begränsad. 

Den primära bevisningen består av MC:s uppgifter och till stöd för uppgifterna har 

åklagaren åberopat förhör med MC:s mamma, vänner och olika företrädare för 

sjukvården och socialtjänsten. Dessa personer har i huvudsak berättat om vad MC 

har sagt till dem om det hon varit med om. Det finns ingen teknisk bevisning i form 

av telefonlistor, chattkonversationer, sms eller liknande som visar på kontakter 

mellan MC och Ola Eriksson i tiden före den 9 september 2015.  

 

Bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i allmänhet 

Innan tingsrätten drar några slutsatser av det som målsäganden och vittnena har 

berättat bör förhörspersonernas trovärdighet och tillförlitligheten i de uppgifter som 

de har lämnat bedömas. Vid bedömningen av om en förhörsperson är trovärdig eller 

inte kan domstolen ställa sig frågan om det t.ex. finns någon anledning för 

förhörspersonen att lämna felaktiga uppgifter om den tilltalade. Så kan vara fallet 

om förhörspersonen och den tilltalade känner varandra sedan tidigare och t.ex. har 

varit osams. En annan fråga som domstolen kan ställa sig är om förhörspersonen har 

anledning att lämna felaktiga uppgifter t.ex. för att skydda sig själv eller någon 
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annan som hon eller han känner. När domstolen ska bedöma om ett vittne är 

tillförlitligt ställer sig domstolen frågan om det finns något som gör att vittnet kan 

ha misstagit sig om vad som hände. Då tar domstolen hänsyn till förhållanden som 

kan innebära att vittnena har missuppfattat det som skett. Det kan t.ex. röra sig om 

att lång tid har förflutit mellan händelsen och förhöret, om ljusförhållandena på 

platsen, hur långt ifrån händelsen som vittnet har befunnit sig och andra liknande 

omständigheter som kan ha påverkat förhörspersonens möjligheter att göra riktiga 

iakttagelser.  

 

Bedömning av MC:s trovärdighet och tillförlitligheten i hennes uppgifter 

Vid bedömningen av MC:s allmänna trovärdighet kan det konstateras att det inte 

har kommit fram någonting som i sig talar för att MC har haft anledning att lämna 

oriktiga uppgifter om Ola Eriksson. Hon har inte själv anmält saken till polis utan 

händelserna runt MC kom att utredas sedan en av MC:s vårdkontakter kontaktat 

polis och bett dem komma och lyssna på MC:s berättelse. MC har uppgett att hon 

först försökte hålla Ola Eriksson utanför utredningen eftersom han inte var den 

värsta man hon mött under de här åren. Det var sedan polisen som upprättade en 

anmälan om brott i december 2016. Vid det tillfället var det såvitt framkommit inte 

händelser som specifikt rörde Ola Eriksson som MC berättade om utan hon 

berättade om flera olika personer som på ett eller annat sätt hade agerat mot henne. 

Det var sedan polis och åklagare som bestämde vilka delar som skulle utredas 

närmare och leda till åtal. Det finns alltså i sig inte anledning att ifrågasätta MC:s 

trovärdighet.   

 

Genom det som framkommit om hur MC mådde och levde vid den här tiden kan 

emellertid tillförlitligheten i hennes uppgifter rent generellt ifrågasättas. Även mer 

specifika uppgifter, som t.ex. att det var Ola Eriksson som fick henne att börja med 

prostitution, kan sättas i fråga. Det har nämligen framkommit att MC mådde mycket 

dåligt redan innan hon träffade Ola Eriksson. MC har berättat att hon hoppade av 

sina studier ett år tidigare på grund av att hon var sjuk i bulimi. Det var tänkt att hon 
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skulle påbörja behandling den här sommaren, men kliniken stängde och hon stod 

utan hjälp. Hon var skuldsatt och saknade arbete och inkomst. Hon levde på 

existensminimum. MC valde i det läget att lägga upp en annons på en webbplats i 

syfte att sälja någon form av sexuell tjänst även om det enligt MC:s uppgifter inte 

var aktuellt att sälja samlag i det skedet. Det har även framkommit att Ola Eriksson 

inte var MC:s första kund. MC själv, och även flera vittnen t.ex. Nastassia Birro och 

Moa Svensson, har berättat att MC har haft kunder tidigare än i juni 2015.  

 

Ytterligare en omständighet som innebär att tillförlitligheten i MC:s uppgifter kan 

ifrågasättas är att det av hennes berättelse har framkommit att hon under sommaren 

och hösten 2015 sålde sex i mycket stor omfattning. Hon har själv uppskattat antalet 

sexköpare till 500 stycken fram till oktober månad. Någon gång under sommaren 

föll hon dessutom in i ett omfattande missbruk av droger och de inledande förhören 

med MC hölls i tiden efter att hon inlett behandling för missbruket och då hon var i 

mycket dåligt skick. Det är helt klart att MC levde ett mycket utsatt liv under den 

aktuella tidsperioden. MC har dessutom beskrivit att hon under flera års tid har 

bearbetat olika händelser under bl.a. traumaterapi och att hon då fått flashbacks om 

vissa händelser. Att MC inte i detalj har kunnat redogöra för händelserna som är 

aktuella för prövning i det här målet är alltså lätt att förstå, men det innebär 

samtidigt att tillförlitligheten av hennes uppgifter kan ifrågasättas och att hennes 

berättelse bör bedömas med viss försiktighet. Under sommaren och hösten 2015, då 

MC berättade en del av det hon varit med om för t.ex. sin mamma och olika 

företrädare för sjukvården och socialtjänsten, var MC inne i ett omfattande 

missbruk och hennes syften med att berätta om händelserna har då varit ett annat än 

att bidra till en brottsutredning. Slutligen bör nämnas att huvudförhandlingen i 

målet har hållits nästan fyra år efter att de första händelserna inträffade och MC har 

under den perioden varit föremål för såväl omfattande behandling och terapi som 

åtskilliga polisförhör. Det ”Utkast”, den ljudfil som MC har talat in genom diktafon 

och de anteckningar som har åberopats i målet har gjorts under tiden i terapi och 

alltså vare sig i direkt anslutning till de händelser som berättelserna avser eller i 
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syfte att händelserna skulle bli föremål för rättegång. Hur väl de stämmer överens 

med de verkliga förhållandena är därmed svårt att avgöra. Uppgifterna i dessa 

handlingar ger alltså ett begränsat stöd åt MC:s uppgifter.  

 

Vid en närmare genomgång av MC:s berättelse kan det konstateras att hon har 

lämnat en förhållandevis lång redogörelse om hur det kom sig att hon lärde känna 

Ola Eriksson i början av sommaren 2015. I fråga om deras allra första möte, vilket 

var i anslutning till besöket på porrbion på Backaplan någon gång under första 

halvan av juni 2015, har MC berättat många detaljer bl.a. om var de träffades, vad 

de pratade om och vad hon hade på sig. När det gäller den resterande tid som åtalet 

avser har MC:s berättelse inte varit lika detaljrik. MC har t.ex. inte kunnat berätta 

hur det närmare kom sig att hon lade ut en annons på RosaSidan och inte heller 

varför det började dyka upp sexköpare hemma hos henne. MC har beskrivit att Ola 

Eriksson kom till hennes lägenhet och att han sedan hjälpte henne att lägga upp 

annonsen, men hon har inte kunnat förklara närmare hur det gick till när Ola 

Eriksson kom till lägenheten eller varför annonsen kom att upprättas på det sätt som 

gjordes.  

 

Det finns även en del svårförklarliga moment i MC:s berättelse. Ett sådant moment 

är när hon beskriver att sexköpare helt plötsligt började dyka upp i hennes lägenhet 

utan att hon visste på förhand att de skulle komma. MC har inte berättat om eller 

hur hon fick information om att sexköparna skulle komma och inte heller vem som 

hade informerat dem om var de skulle gå, vad de skulle betala eller vilken sexuell 

tjänst som skulle utföras. I den ljudfil som MC spelade in på diktafon har hon sagt 

att hon fick instruktioner om när och vem hon skulle träffa genom sms eller 

telefonsamtal. Mot bakgrund av hur omfattande den tekniska undersökningen har 

varit av såväl MC:s som Ola Erikssons telefoner, datorer m.m. är det dock underligt 

att inga tekniska spår har påträffats om ett enda av dessa möten. Om ljudfilen kan 

dessutom, som angetts ovan, anmärkas att den spelades in långt senare och under tid 

då MC var på behandlingshem. Syftet med inspelningen var att MC skulle diskutera 
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olika händelser som hon varit med om med sin terapeut. Hur väl det som anges i 

ljudfilen stämmer överens med verkliga förhållanden är svårt att avgöra. 

Riktigheten i uppgifterna har i alla fall inte varit möjlig att få bekräftad genom 

teknisk undersökning av vare sig MC:s eller Ola Erikssons telefoner och datorer.  

 

Ytterligare ett svårförklarligt moment i MC:s berättelse är att hon har sagt att Ola 

Eriksson var i hennes lägenhet dels den 16 juni 2015 när annonsen på RosaSidan 

skapades, dels vid flera tillfällen under veckan som följde under tid då hon sålde 

sex. Trots det behövde han enligt Kik-konversationen som har påträffats mellan de 

två en vägbeskrivning för att hitta till MC:s bostad i september samma år. Hur det 

kommer sig att Ola Eriksson inte hittade till MC:s lägenhet är oklart och MC har 

inte kunnat ge någon förklaring till det.   

 

En annan svårförklarlig omständighet i MC:s berättelse är att hon har uppgett sig 

vara mycket rädd för Ola Eriksson ända från den första träffen på porrbion och fram 

till dess att deras relation upphörde i slutet av september. Det är också denna rädsla 

som lagts till grund för åtalet om grovt koppleri. MC har berättat att det främsta 

hotet har varit att Ola Eriksson skulle sprida den film som han enligt MC spelade in 

då hon var drogad under porrbiobesöket. Den filmen har inte påträffats trots en 

mycket omfattande genomgång av Ola Erikssons mobiltelefoner, datorer och 

hårddiskar. Detta skulle naturligtvis kunna bero på att Ola Eriksson raderat filmen 

och/eller gjort sig av med den telefon som han använde i juni 2015. Med tanke på 

hur mycket material av sexuell natur som har påträffats på Ola Erikssons tekniska 

enheter förefaller det dock något märkligt att han har raderat och gjort sig av med 

just den här filmen. MC har inte heller närmare kunnat beskriva innehållet i filmen 

och hon har inte heller kunnat förklara på vilket sätt Ola Eriksson framförde sina 

hot och vilka konsekvenser det skulle få för MC om hon inte gjorde som Ola 

Eriksson sa.  
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Sammantaget är det alltså så att tingsrätten bedömer MC som i och för sig 

trovärdig, men att det finns brister när det gäller tillförlitligheten av hennes 

uppgifter. MC:s berättelse saknar dessutom i flera viktiga hänseenden detaljer. Det 

betyder att hennes berättelse behöver ett starkt stöd från den övriga bevisningen för 

att den ska kunna läggas till grund för en fällande dom mot Ola Eriksson. 

 

Nästa fråga är då i vilka delar MC:s berättelse stöder det gärningspåstående som 

åklagaren har fört fram.  

 

I vilken utsträckning överensstämmer MC:s uppgifter med åklagarens 

gärningsbeskrivning? 

Åtalet för grovt koppleri omfattar tidsperioden från den 1 juni till den 30 september 

2015. Gärningsbeskrivningen innehåller ett antal påståenden om det sätt Ola 

Eriksson enligt åklagaren ska ha främjat att MC hade tillfälliga förbindelser mot 

ersättning under den här tiden. Enligt gärningsbeskrivningen har främjandet bestått i 

att Ola Eriksson  

- genom psykisk påverkan, som inte varit obetydlig, samt med visst tvång 

påverkat MC att börja och fortsätta med prostitution,  

- har skapat och administrerat en hemsida för MC:s tjänster,  

- har undervisat henne i att utföra vissa specifika sexuella tjänster såsom 

deepthroat och analsex för att vara attraktiv på prostitutionsmarknaden,  

- vid några tillfällen förmedlat kunder till MC, samt  

- vid några tillfällen närvarat i hennes lägenhet i samband med sexköp mellan 

MC och genom Ola Eriksson förmedlade sexköpare.  

 

Utöver detta har åklagaren gjort gällande att Ola Eriksson på ett otillbörligt sätt 

ekonomiskt utnyttjat att MC haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 

genom att ta del av de inkomster hon erhållit från dessa förbindelser. 
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Enligt MC:s berättelse var det hot från Ola Eriksson om att han skulle sprida filmen 

från porrbiobesöket som gjorde att han några dagar senare kom hem till henne och 

hjälpte henne att lägga upp en annons på RosaSidan. De skapade annonsen 

tillsammans men enligt MC var det Ola Eriksson som sade vad hon skulle skriva, 

som föreslog vilka tjänster och priser hon borde ange samt vilka bilder hon skulle 

lägga upp. Det är klarlagt att annonsen skapades den 16 juni 2015 i den del av 

Göteborg där MC var bosatt. MC:s berättelse ger alltså stöd åt åklagarens påstående 

om att Ola Eriksson främjade MC:s prostitution genom att hjälpa till att skapa en 

annons åt henne på RosaSidan.  

 

Därefter har MC beskrivit att det började komma män till hennes bostad som hon 

inte själv hade bokat in. Efter någon vecka, det vill säga runt den 23 juni 2015, 

bestämde hon sig för att ta kommandot över situationen. MC har berättat att hon 

efter den första veckan loggade in på annonssidan och själv bokade in alla 

erbjudanden hon fick. Enligt MC:s berättelse var det bara under den första veckan 

som Ola Eriksson befann sig i lägenheten under några av sexköpen och vid vissa av 

dessa tillfällen som han också var den som förhandlade priset och tog hand om 

pengarna. MC har dock inte närmare kunnat beskriva hur många sexköpare det 

handlade om, hur Ola Erikssons roll närmare såg ut, var han befann sig under 

sexköpen eller några andra detaljer från dessa tillfällen.  

 

Det som MC har berättat om tiden då Ola Eriksson var inblandad är att någon 

person som kanske hette Kjell kom hem till henne. Ett annat namn hon minns var 

Rolf. Vid något tillfälle kom en person i en bil och tutade utanför lägenheten. MC 

har dock inte kunnat beskriva de här personerna närmare och inte heller ange vilken 

typ av sexuell tjänst de har köpt, vad de betalat eller vem som fick pengarna. I några 

fall har MC berättat om att hon tagit emot pengar och lagt dem i ugnen. I några fall 

har Ola Eriksson, enligt MC, tagit emot pengar direkt från kunder. MC har också 

beskrivit att hon har delat upp pengar i olika kuvert. MC har inte beskrivit att Ola 

Eriksson har administrerat annonssidan på RosaSidan, förmedlat kunder, närvarat i 
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hennes lägenhet eller tagit emot betalning efter att den första veckan efter den 16 

juni 2015 hade passerat. Det finns inte heller någon teknisk eller annan bevisning 

som visar att Ola Eriksson har förmedlat några kunder till MC. I den Kik-

konversation som finns mellan parterna från den 9 september 2015 och fram till, 

såvitt här är av intresse, den 30 september 2015, finns det inga meddelanden som 

tyder på att Ola Eriksson på något vis främjat eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt 

utnyttjat att MC haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Ola Eriksson 

kan alltså inte under några förhållanden hållas ansvarig för att ha främjat MC:s 

prostitution genom att skapa och administrera en hemsida för MC:s tjänster, 

förmedla kunder och närvara i MC:s lägenhet efter den 23 juni 2015. En sådan 

slutsats finns det nämligen inte stöd för ens i MC:s egen berättelse.   

 

Åklagaren har vidare påstått att Ola Eriksson har främjat MC:s prostitution genom 

att med visst tvång påverka MC att börja och fortsätta med prostitution. Vad tvånget 

närmare har bestått i har åklagaren inte förklarat och det följer inte heller av MC:s 

berättelse att Ola Eriksson har utsatt henne för tvång. Den oklarheten får falla 

tillbaka på åklagaren. Det är alltså inte bevisat att Ola Eriksson har främjat MC:s 

prostitution på det sättet.  

 

Därutöver har åklagaren påstått att Ola Eriksson har främjat MC:s prostitution 

genom att han undervisat henne i att utföra vissa specifika avancerade sexuella 

tjänster som analsex och deepthroat för att hon skulle vara attraktiv på 

prostitutionsmarknaden. Det enda tillfälle som MC närmare har berättat om då Ola 

Eriksson ska ha undervisat henne på ett sådant vis är vid det tillfälle som omfattas 

av gärningen i åtalspunkten 5. Det gärningstillfället har åklagaren angett till någon 

gång mellan den 17 juni 2015 och den 12 augusti 2015. Tingsrätten återkommer till 

bedömningen av det påståendet under åtalspunkten 5. 

 

Beträffande det ekonomiska utnyttjandet har MC berättat att Ola Eriksson tog emot 

betalning vid ett par tillfällen under den första veckan efter att annonsen på 
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RosaSidan skapades. Därutöver har MC berättat att hon lade pengarna från sin 

prostitution i ugnen och i olika kuvert, varav ett kuvert var avsett för Ola Eriksson. 

MC har dock inte förklarat hur stor del som Ola Eriksson, enligt hennes 

uppfattning, skulle ha. Hon har inte heller sagt när Ola Eriksson skulle få sina 

pengar eller om han agerade på något visst sätt för att få en viss del av hennes 

inkomster från prostitutionen. Enligt MC försökte hon ge Ola Eriksson ett kuvert 

med pengar i samband med deras träff i slutet av september 2015, men då ska han 

ha sagt att han inte ville ha hennes pengar. Ola Erikssons syfte var i stället, enligt 

MC, att se hur mycket hon kunde förnedra sig. Det är alltså inte klarlagt i målet vad 

Ola Erikssons otillbörliga handlande närmare bestod i. Det är inte heller visat att 

Ola Eriksson fick del av MC:s inkomster. MC:s berättelse ger alltså inte stöd för att 

Ola Eriksson på ett otillbörligt sätt ekonomiskt har utnyttjat att MC har haft 

tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.   

 

Sammanfattningsvis ger MC:s berättelse stöd åt åklagarens gärningsbeskrivning 

endast på så sätt att Ola Eriksson har främjat MC:s prostitution genom att han  

- genom psykisk påverkan i form av hot om att sprida filmen från 

porrbiobesöket har påverkat MC att börja och fortsätta med prostitution,  

- varit delaktig i att skapa en annons på RosaSidan den 16 juni 2015 samt 

därefter administrera sidan i cirka en vecka, 

- vid några tillfällen under perioden 16 juni till omkring den 23 juni 2015 

förmedlat kunder till NN 3,  

- under samma period vid några tillfällen närvarat i hennes lägenhet i 

samband med sexköp.  

 

Tingsrätten övergår nu till att bedöma vilket stöd MC:s utsaga får av den övriga 

bevisningen. Som angetts ovan krävs det att MC:s uppgifter får ett starkt stöd av 

den övriga utredningen för att hennes uppgifter ska kunna läggas till grund för en 

fällande dom mot Ola Eriksson. 
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Bedömning av vittnenas trovärdighet och tillförlitligheten i deras uppgifter 

Rent generellt kan det om vittnena sägas att det saknas anledning att ifrågasätta 

deras allmänna trovärdighet. Bortsett från MC:s mamma, Nastassia Birro, Filip 

Dahlqvist och Janne Hildebrand är det inget vittne som har haft en nära relation till 

MC. Nastassia Birro bodde granne med MC i juni 2015. De var nära vänner innan 

porrbiobesöket, men därefter rann relationen ut i sanden. Filip Dahlqvist och MC 

lärde känna varandra under gymnasiet och har varit nära vänner under många år. De 

umgicks flitigt i vissa perioder och under andra perioder var umgänget mer 

sporadiskt. I vissa perioder under 2016–2017 var MC även bosatt hos Filip 

Dahlqvist. De tappade kontakten någon gång under 2017. Janne Hildebrand träffade 

MC genom hennes prostitution och de tycks ha utvecklat någon form av 

vänskapsrelation. De umgicks regelbundet under sommaren och hösten 2015. Janne 

Hildebrand har varit misstänkt för brott i förhållande till MC, men misstankarna är 

numera helt avskrivna. Janne Hildebrand har beskrivit att han och MC blev osams 

om något för två till tre år sedan och att de inte alls träffas längre. Anna Wång, Pia 

Gustafsson, Tove Irmelid, Johanna Mökander, Amanda Sävenek, Emma Svanholm 

och Petra Malmström har alla träffat MC genom sina professioner inom sjukvården 

och socialtjänsten. Det innebär att inget av vittnena förutom MC:s mamma har en 

sådan nära relation till MC att vittnenas uppgifter av den anledningen bör bedömas 

med försiktighet. De övriga vittnen som har hörts i den här delen av målet men som 

inte nämns har inte bedömts påverka värdet av MC:s uppgifter i någon riktning och 

deras uppgifter berörs därför inte närmare.  

 

När det gäller tillförlitligheten av vittnenas uppgifter kan det konstateras att inget 

vittne har gjort några egna direkta iakttagelser av MC och Ola Eriksson 

tillsammans. Det är inte heller någon av dem som har haft direkt kontakt med MC i 

samband med porrbiobesöket eller vid något annat tillfälle då MC har träffat Ola 

Eriksson. Deras uppgifter kommer alltså i sin helhet från MC och det har varit svårt 

att närmare klargöra när i tiden MC har lämnat sina uppgifter till vittnena. Många 

vittnen, bl.a. MC:s mamma, Anna Wång, Pia Gustafsson, Tove Irmelid, Amanda 
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Sävenek, Emma Svanholm och Petra Malmström, har träffat MC vid flera olika 

tillfällen både under den här aktuella tidsperioden och efteråt. Flera har beskrivit det 

som att MC:s berättelse har kommit successivt och de har haft svårt att dra sig till 

minnes när en viss detalj har nämnts för dem eftersom MC har berättat om så 

många olika män och händelser. Det här betyder att tillförlitligheten av vittnenas 

uppgifter kan ifrågasättas, särskilt som tingsrätten i enlighet med bedömningen 

ovan anser att tillförlitligheten av MC:s uppgifter är tämligen svag. Dessutom är det 

så att vittnenas uppgifter sedda för sig inte kan ge ett starkare stöd till åklagarens 

talan än MC:s egna uppgifter eftersom vittnenas uppgifter i huvudsak kommer från 

MC. Endast om flera vittnen kan lämna liknande och någorlunda detaljerade 

uppgifter om en händelse kan stödet betraktas tillräckligt för att MC:s uppgifter ska 

kunna läggas till grund för bedömningen i målet.  

 

I vilken utsträckning får MC:s uppgifter stöd av övrig bevisning?  

Vid en genomgång av vad vittnena har berättat så kan det konstateras att flera av 

dem, bl.a. MC:s mamma, Janne Hildebrand och Amanda Sävenek har beskrivit att 

det var en man vid namn Hans som fick MC att börja sälja sex. Det är klarlagt i 

målet att Ola Eriksson använde Hans som alias vid sina kontakter med MC och att 

hon trodde att det var hans verkliga namn ända tills det genom polisutredningen 

klargjordes att Hans i själva verket hette Ola Eriksson. Flera vittnen, bl.a. MC:s 

mamma, Filip Dahlqvist, Janne Hildebrand och Nastassia Birro har även berättat att 

MC:s prostitution tog fart efter ett besök på en porrbio i Göteborg. Vittnena har inte 

kunnat lämna några närmare detaljer om när besöket på porrbion skedde eller de 

närmare omständigheterna kring besöket. Nastassia Birro har dock beskrivit att hon 

och MC var nära vänner innan porrbiobesöket men att det var en MC före 

porrbiobesöket och en annan MC efter besöket. Efter porrbiobesöket var det som att 

MC slöt sig och hon och Nastassia Birro sågs allt mer sällan. Även Petra 

Malmström har berättat att MC har talat om bl.a. en Hans, men vittnet har inte 

kunnat sätta samman det namnet med att han var den som fick MC att börja sälja 

sex. MC:s mamma har berättat att MC sagt till henne att hon var tillfångatagen i ett 
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par veckors tid i samband med porrbiobesöket. Vittnet Filip Dahlqvist har berättat 

att MC har sagt till honom att våldtäkten som hon uppger att hon utsattes för i 

samband med porrbiobesöket och som filmades utspelade sig i kupén till en lastbil.  

 

Några vittnen, bl.a. Anna Wång och Pia Gustafsson har berättat att MC beskrivit att 

hennes prostitution påbörjades under sommaren 2015, men de har inte kunnat lämna 

några närmare detaljer om hur detta kom sig. Även Emma Svanholm, som kom i 

kontakt med MC under hösten 2015, har angett att MC berättat om sin prostitution 

för henne. Emma Svanholm har dock inte berättat om Hans eller porrbiobesöket. 

Vittnet Moa Svensson, som handlade MC:s försörjningsstöd under perioden mars 

till september 2015, har berättat att MC i juni 2015 berättade för henne att hon hade 

sålt sex till över 100 män. MC har dock inte berättat om Hans och porrbiobesöket 

för Moa Svensson. Petra Malmström har berättat att hon uppfattade det som att MC 

började sälja sex efter att hon blivit utsatt av en våldtäkt av en vän och dennes 

kompis under sommaren 2014. Enligt Petra Malmströms uppgifter har MC sagt att 

hon började med droger efter den händelsen och samtidigt eller möjligen strax 

efteråt började hon även sälja sex. 

 

Det finns alltså flera vittnesutsagor som bekräftar MC:s uppgift om att det var Hans, 

dvs. Ola Eriksson, som var den som fick henne att börja med prostitution och att 

porrbiobesöket var startskottet för detta. Vittnenas berättelser innehåller dock inga 

närmare detaljer kring Ola Erikssons inblandning och det finns dessutom uppgifter 

som talar för att MC:s prostitution kan ha inletts tidigare och av andra anledningar. 

En sådan anledning är den våldtäkt som MC och även Petra Malmström har berättat 

om. Den våldtäkten ska ha skett under år 2014. En annan sådan anledning kan vara 

de skulder som MC berättat om och som även flera vittnen, bl.a. Emma Svanholm, 

Janne Hildebrand, Anna Wång och Pia Gustafsson, har berättat att MC har angett 

som skäl till varför hon började och fortsatte sälja sex. Dessutom har flera vittnen, 

bl.a. MC:s mamma och Filip Dahlqvist, återgett en historia om händelseförloppet 

som inte alls överensstämmer med den berättelse som MC har lämnat i sitt förhör. 
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MC:s uppgift om att det var Ola Eriksson som fick henne att börja med prostitution 

får alltså inte ett tillräckligt starkt stöd av den övriga utredningen för att detta ska 

anses bevisat.  

 

Det finns inte någon övrig utredning som ger stöd åt MC:s uppgifter om att Ola 

Eriksson var med och skapade och administrerade hennes annons på RosaSidan. 

Tvärtom finns det uppgifter som talar i motsatt riktning. Utredningen visar t.ex. att 

MC:s annons skapades från en IP-adress i det område där MC var bosatt. MC har 

berättat att Ola Eriksson var i hennes lägenhet för att skapa annonsen och att han 

även var i hennes bostad i samband med sexköp. Trots det följer, vilket har nämnts 

tidigare, av den Kik-konversation som förts mellan MC och Ola Eriksson i 

september 2015 att MC lämnade en vägbeskrivning till Ola Eriksson genom att hon 

talade om vilken hållplats Ola Eriksson skulle gå av på och sade att hon skulle möta 

honom vid hållplatsen. Att Ola Eriksson skulle vara i behov av en vägbeskrivning 

för att hitta till MC:s bostad i september 2015 förefaller märkligt om han tidigare 

samma sommar har varit i hennes bostad vid så många tillfällen som MC påstår. 

MC har inte kunnat lämna någon förklaring till varför Ola Eriksson behövde en 

vägbeskrivning i september. Det är alltså sammantaget inte visat att Ola Eriksson 

var i MC:s lägenhet och deltog i skapandet av annonsen. Det finns inte heller stöd i 

utredningen för att Ola Eriksson administrerade MC:s annons på RosaSidan. 

 

När det sedan gäller åklagarens påstående om att Ola Eriksson har främjat MC:s 

prostitution genom psykisk påverkan, som inte varit obetydlig, genom att förmå MC 

att fortsätta med prostitution så är det framför allt det underliggande hotet om att 

filmen från porrbiobesöket skulle spridas som MC har berättat om. Bortsett från 

tillfället i bilen efter porrbiobesöket har MC inte kunnat ge något konkret exempel 

på hur och när Ola Eriksson uttalade hot till henne. MC har sagt att hon uppfattade 

det som att hennes mamma och bror skulle kunna komma till skada. Hon har dock 

inte närmare kunnat beskriva på vilket sätt Ola Eriksson har uttalat eller på annat 

sätt framställt hot och hon har inte heller kunnat beskriva när i tiden det har skett. 
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MC:s uppgifter i den delen är alltså mycket vaga. MC:s mamma har beskrivit att 

MC var ”livrädd” under den här sommaren, att hon hade svårt att sova och såg sig 

om över axeln om hon var ute och gick. MC:s mamma har även berättat att MC har 

sagt till henne att Ola Eriksson hade hotat att skicka henne till Polen för att arbeta 

på bordell. Någon sådan skräck och ett sådant hot har inte ens MC beskrivit själv. 

MC har berättat att Ola Eriksson vid något tillfälle har sagt att hon ska vara glad att 

hon inte arbetade på bordell i Polen, men hon har inte beskrivit det som att det i 

uttalandet också fanns ett hot om att Ola Eriksson tänkte skicka henne dit. Det 

verkar alltså troligt att MC:s mamma antingen har missuppfattat uttalandet från MC 

eller så har MC inte beskrivit saken på samma sätt när hon berättade om det under 

huvudförhandlingen i tingsrätten. Janne Hildebrand har berättat att MC sagt till 

honom att Ola Eriksson hotat att sprida filmen på MC om hon inte betalade 500 000 

kr till honom. Vid något tillfälle frågade Janne Hildebrand MC hur mycket som 

kvarstod av skulden och han fick då besked att det var 20 000 kr. Han belånade då  

sin lägenhet för att få fram den summan åt MC. MC har dock inte själv berättat att 

Ola Eriksson hotat henne att sprida filmen om hon inte betalade 500 000 kr. Det 

finns alltså flera oklarheter i vad den psykiska påverkan närmare har bestått i. 

 

Som framgår ovan har utredarna inte påträffat den film som MC hänvisar till i Ola 

Erikssons mobiltelefoner, datorer eller annan liknande utrustning som har gåtts 

igenom. Därutöver finns det omständigheter i själva händelseförloppet som är ägnat 

att förringa tilltron till MC:s uppgifter om det som hände vid besöket på porrbion. 

Åklagaren har inte kunnat ange någon närmare tidpunkt för när porrbiobesöket ägde 

rum än att det ska ha skett någon gång under första halvan av juni 2015. Ola 

Eriksson å sin sida menar att besöket var den 11 juni 2015 och har hänvisat till att 

det av hans kontoutdrag följer att han gjorde ett bankomatuttag om 500 kr den 

11 juni 2015 kl. 13:24. Enligt Ola Eriksson var det den summan som han och MC 

kommit överens om för besöket och han tog ut pengarna precis innan han träffade 

MC. Sedan har både Ola Eriksson och MC beskrivit hur de pratade en stund och 

sedan gick vidare till porrbion. Därefter framgår av Ola Erikssons kontoutdrag att 
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han gjorde ett inköp på Ica Nära i Floby kl. 16:15 samma dag. Enligt Ola Eriksson 

innebär det att han måste ha tagit tåget från Göteborg senast vid 15-tiden. Under 

förutsättning att porrbiobesöket ägde rum den 11 juni 2015 är dessa uppgifter svåra 

att förena med MC:s berättelse som går ut på att hon blev drogad och våldtagen av 

flera män på porrbion och sedan vaknade upp i Ola Erikssons bil. Åklagaren har 

dock inte kunnat ange närmare vilken dag besöket kan ha skett på, förutom att det 

ska ha skett före den 16 juni 2015, vilket innebär att Ola Erikssons uppgift om 

vilken dag det var får tas för god. Om man godtar Ola Erikssons uppgifter är MC:s 

redogörelse om hur hon blev drogad och våldtagen och sedan skjutsad till sin bostad 

svår att inrymma inom den angivna tidsramen.   

 

När det i övrigt gäller MC:s allmänna rädsla vid den här tidpunkten kan det, med 

tanke på hur MC levde, förmodas finnas andra personer som hon kan ha varit rädd 

för, både sexköpare och personer som förekommer i narkotikasammanhang. 

Eftersom de uppgifter som MC har lämnat om Ola Erikssons hotelser är vaga kan 

de varken sedda för sig eller i kombination med den övriga utredningen i målet 

anses vara tillräckliga för att bevisa att Ola Eriksson har främjat MC:s prostitution 

genom psykisk påverkan i form av hot. Vad den psykiska påverkan i övrigt ska ha 

bestått i framgår inte av åklagarens framställan.  

 

MC:s uppgift om att Ola Eriksson förmedlade kunder och närvarade i hennes 

lägenhet får ett visst stöd av det som MC:s mamma, Filip Dahlqvist, Janne 

Hildebrand, Tove Irmelid och Amanda Sävenek har berättat i sina förhör. Enligt 

MC:s mamma så var mannen närvarande och öppnade dörren för sexköpare. Filip 

Dahlqvist har sagt att mannen bokade möten åt MC. Janne Hildebrand har uppgett 

att mannen bokade kunder, gjorde upp om priset och väntade i ett annat rum under 

MC:s sexköp. Tove Irmelid har förklarat att hon uppfattade det som att mannen 

hade en sorts hallickfunktion och att han höll koll på MC:s prostitution. Amanda 

Sävenek har berättat att hon uppfattade det som att ”Hans” varit drivande i MC:s 

prostitution. Inget av vittnena har dock kunnat lämna några närmare detaljer om när 
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i tiden Ola Eriksson har förmedlat kunder, hur detta närmare har gått till eller hur 

många kunder Ola Eriksson släppte in eller på annat sätt hänvisade till MC. 

Vittnenas uppgifter är därmed alltför vaga för att ge något mer påtagligt stöd åt 

MC:s uppgift om att Ola Eriksson förmedlade kunder och närvarade i hennes 

lägenhet under tiden hon sålde sex. 

 

Vid en samlad bedömning av det som åberopats i den här delen av målet är det 

alltså tingsrättens bedömning att den bevisning som åklagaren har åberopat inte är 

tillräcklig för att Ola Eriksson ska kunna fällas för koppleri. Det innebär att Ola 

Erikssons uppgifter och den bevisning som han har åberopat för att motbevisa åtalet 

inte behöver bedömas. Åtalet för grovt koppleri ogillas.  

 

Till frågorna om skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för grov våldtäkt (åtalspunkt 5) 

Yrkanden och inställning  

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 

första, andra och fjärde stycket brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 med 

följande påstående om brott: 
 
Ola Eriksson har tvingat MC att företa och tåla en sexuell handling som med hänsyn 
till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att han med våld förmått 
henne att genomföra oralsex och så kallad "deepthroat" samt tvingat henne att dricka 
hans urin.  
 
Våldet har bestått i att han slagit henne över hela kroppen med händer och tillhygge 
samt dragit henne mellan två olika rum i håret. Suttit på henne och hållit fast henne 
samt uppträtt aggressivt och hotfullt. Det hände någon gång mellan den 17 juni 2015 
och den 12 augusti 2015 på Diagonalen, Göteborgs stad. 
 
Brottet bör bedömas som grovt eftersom Ola Eriksson med hänsyn till 
tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet och råhet.  
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MC har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Ola Erikssons 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Ola Eriksson har förnekat brott. Han har uppgett att han har träffat målsäganden tre 

gånger under tidsperioden och att han vid två tillfällen har han köpt en sexuell tjänst 

av henne. Målsäganden har vid dessa tillfällen deltagit frivilligt i den sexuella 

handlingen. Ola Eriksson har hävdat att han aldrig har använt våld mot henne.  

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren och Ola Eriksson har presenterat samma bevisning om den här gärningen 

som den som har presenterats för grovt koppleri. Bakgrunden till åtalet som det har 

presenterats ovan under åtalspunkten 4 avser även den här åtalspunkten, se ovan.  
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Åklagaren har sakframställningsvis angett följande.  

 

MC har berättat att hon har träffat Ola Eriksson för sexköpsträffar vid mellan tre 

och tio tillfällen. Vid dessa tillfällen har de träffats på Ola Erikssons arbetsplats på 

Bräckegymnasiet i Göteborg. MC har kunnat berätta mest om den första och sista 

träffen på gymnasieskolan och det är dessa tillfällen som avses med åtalspunkterna 

5 och 6. 

 

Det första tillfället var tidigt på sommaren 2015. MC var tydlig med att hon hade 

vissa gränser som hon inte ville passera vid sina träffar med sexköpare. Syftet med 

att MC och Ola Eriksson skulle ses vid det här tillfället var att Ola Eriksson skulle 

träna upp MC så hon kunde utföra sina sexuella tjänster på ett bättre sätt. I början av 

prostitutionen hade MC sagt nej till de kunder som ville göra sådana saker som hon 

inte ville. Det var Ola Eriksson inte nöjd med. Vid träffen som omfattas av 

åtalspunkt 5 tränade Ola Eriksson MC i att göra deepthroat utan att få kräkreflex. 

Han skulle även lära henne att slappna av vid analsex. Vid det här tillfället utförde 

Ola Eriksson även wet sex på MC trots att hon inte ville. Enligt MC har det blivit 

värre vid träffarna med Ola Eriksson om hon har försökt att göra motstånd. Då har 

Ola Eriksson slagit henne eller sagt att han ska knulla henne i halsen. När MC och 

Ola Eriksson har varit i skolbyggnaden har Ola Eriksson tagit med MC till sitt 

kontor. Vid något tillfälle har han tagit fram hennes betyg och frågat MC om hon 

ville ha bättre betyg, vilket hon tackade nej till. 

 

MC har vallats på Bräckegymnasiet och har då kunnat berätta om var i 

skolbyggnaden hon och Ola Eriksson varit. Vid vallningen har MC framför allt 

kunnat berätta om att Ola Eriksson ville att hon skulle vara klädd som en skolflicka 

och hon har berättat om en aula där det blev ett eko när Ola Eriksson slog henne 

med ett tillhygge i form av ett pingisracket. Ola Eriksson slog med den smala 

kanten på pingisracketen och MC har berättat att hon försökte ta sig loss. Ola 

Eriksson hade samlag med MC i pingisrummet och han drog henne i håret samtidigt 



74

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
som MC försökte ta sig åt ett annat håll. MC har vidare beskrivit hur Ola Eriksson 

tog med henne till ett vilrum, att han höll fast henne och urinerade i hennes mun. 

När MC hostade höll Ola Eriksson för hennes näsa för att hon skulle svälja hans 

urin. MC började kräkas och då tvingades hon svälja för att inte kräkas eller kvävas. 

 

Den sista träffen ägde rum i samband med att MC hade gjort en abort. Det var i 

augusti 2015 strax innan hon skulle resa till New York. MC hade fått besked från 

sjukvården om att hon på grund av infektionsrisken efter aborten inte borde ha 

vaginalt samlag. MC gjorde abort den 12 augusti 2015 och hon reste till New York 

den 16 augusti 2015.  

 

Ola Eriksson har sakframställningsvis angett följande. 

 

Det är riktigt att han och MC träffades på hans gamla arbetsplats på 

Bräckegymnasiet vid ett tillfälle för att han skulle köpa sex av henne. Det var den 

30 juli 2015 och det var andra gången som han träffade MC. De möttes vid 

Nordstan och innan träffen hade de kontakt för att diskutera bl.a. hur MC skulle 

vara klädd. MC hade inte de kläder som han önskade att hon skulle ha på sig, vilket 

var en kjol och en skjorta, så de inledde träffen med att gå till H&M för att leta 

kläder. Det framgår av hans kontoutdrag att han köpte en svart kjol och en blus den 

30 juli 2015 kl. 13:21. Kläderna kostade 248 kr. Därefter tog de bussen till 

Lindholmen. Av hans kontoutdrag framgår även att han tog ut 1 500 kr i en 

bankomat på Teknikgatan, vilket är i närheten av Bräckegymnasiet. Uttaget gjordes 

kl. 13:37. Sedan genomfördes sexköpet i enlighet med vad de hade kommit överens 

om. Träffen pågick inte så länge. Han gjorde ett inköp med sitt kontokort på My 

Way Bubblan i Lerum kl. 17:05 samma dag.  

 

Ola Eriksson har inte träffat MC över huvud taget under de dagar som omfattas av 

åtalet i åtalspunkten 6.  
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MC har beträffande åtalspunkten 5 berättat följande: 

 

Under sommaren träffade hon Ola Eriksson på hans arbetsplats mellan tre och fem 

gånger. Hon minns två tillfällen tydligt, vilket var första och sista gången de sågs 

där. Vid det första tillfället de var på Bräckegymnasiet möttes de på stan och köpte 

en vit skjorta och en kjol på H&M i Nordstan. Sedan åkte de gemensamt till vad 

hon trodde var Lindholmens gymnasium. Ola Eriksson låste upp och han sade att 

det inte var någon i byggnaden. De kom in i ett fikarum för personalen och där 

fanns bl.a. en soffa och en kaffeautomat. De pratade en stund, bl.a. om att hon inte 

hade gjort deepthroat och analsex. Hon minns inte när hon bytte om till kläderna 

som Ola Eriksson hade köpt till henne, men det gjorde hon i alla fall vid något 

tillfälle. De kom in i något som var som en aula och där fanns ett pingisbord. Hon 

kände sig obekväm och var rädd att någon skulle komma. Hon fick böja sig fram 

över pingisbordet och han slog henne över ryggen med kanten på pingisracketen. 

Han tryckte ned hennes huvud mot pingisbordet och det var inte något som hon bad 

om. Sedan slog han henne på rumpan med den platta delen på pingisracketen. När 

han slog henne sade han att hon skulle vara tyst för att han skulle höra att det ekade 

när han slog. Därefter drog Ola Eriksson henne i håret in till ett annat rum, ett 

vilrum, som fanns på samma våningsplan. Där satte han sig på henne och sade att 

hon skulle vara tyst. Han hade sin penis vid hennes mun. Hon höll emot genom att 

knipa med käkarna, men han tog ett grepp med sina fingrar och tvingade upp 

hennes mun för sedan kissa i den. När hon inte ville svälja hans urin höll han för 

hennes näsborrar och till slut var hon tvungen att svälja. Hon minns inte hur hon 

hade armarna men hon kunde inte röra sig. När hon hade kommit loss och tagit sig 

till toaletten för att spy kom han efter och sade till henne att vara tyst ifall någon var 

i lokalerna. Sedan gick de tillbaka till vilrummet.  

 

Hon lade sig återigen på sängen för att han skulle träna henne att göra deepthroat 

utan att kvävas och kräkas. Hon skulle ligga med huvudet utanför sängkanten för att 

han skulle ha fri väg för penisen ner i halsen. Innan de började sade hon att hon inte 
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ville. Han trycke penisen in och ut i halsen på henne. Ola Eriksson sade till henne 

att hon skulle andas lugnt, men hon fick panik och bankade på honom så att han 

skulle förstå att hon inte fick luft. När hon bankade tog han ut sin penis och hon fick 

andas. Sedan fortsatte han igen att trycka ned sin penis i hennes hals. Det skedde i 

flera omgångar fast hon sade att hon inte ville. Hon försökte slappna av och ”checka 

ut”. Hon tänkte att det snart skulle vara över. Hon var äcklad och hon ville komma 

därifrån, men det gick inte. Syftet med att träna på deepthroat var att hon inte skulle 

kräkas vid oralsex.  

 

De var inne på skolan i minst en timme. Under själva träffen var Ola Eriksson arg 

och våldsam, men när de lämnade skolan var han plötsligt som en helt annan person 

och han talade till henne som om hon var hans dotter. Hon var rädd för den person 

som han var inne i skolan. 

 

Inför träffen hade de bestämt att Ola Eriksson skulle lära henne att göra deepthroat. 

 

Ola Eriksson har berättat följande om den här delen av åtalet:  

 

Han och MC stämde träff via Kik den här dagen. Han hade kommit tillbaka till 

jobbet efter semestern och han frågade MC hur läget var. Hon svarade att hon var 

på Löplabbet inne i stan. Han var ensam på arbetsplatsen och frågade om de kunde 

träffas på skolan. Han mötte MC vid Gustaf Adolfs torg. De gick till H&M och 

köpte en vit skjorta och en svart kjol. Sedan tog de bussen till Lindholmen där han 

tog ut 1 500 kr. När de kom till Bräckegymnasiet gick de till hans kontor där de 

spelade musik och pratade. Han föreslog att hon skulle byta om till kläderna som 

han hade köpt och han lämnade henne så hon kunde byta om i fred. MC föreslog att 

han skulle ge henne smisk. Han satt i kontorsstolen och hon låg över hans knä. Han 

slog henne lite lätt på rumpan.  

 



77

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
De gick till vilrummet och MC sade att hon hade mens och att de därför inte kunde 

ha vaginalt sex. Hon sade att hon kunde tänka sig att han penetrerade henne analt 

med fingrarna. Hon lade sig på sängen och han tog saliv på ett finger och förde upp 

det i anus på henne. Sedan förde han upp ett finger till. MC sade att det inte var 

något för henne så då slutade han. Vid deras första träff hade de kommit överens om 

att prova wet sex, men det var svårt att syssla med i vilrummet. Han frågade om hon 

ville smaka pyttelitet på hans urin. Det sade hon att hon kunde göra och han höll 

handen kupad och urinerade lite i den. Hon lutade sig fram och smakade och hon 

sade att det var som att dricka svett. Han kom över hennes bröst. Hon gned in 

sperman och sedan knäppte hon skjortan och drog på kjolen. Efteråt gick de till 

fikarummet och tog en kopp kaffe. Det knäppte till och de satt tysta för att lyssna 

om det var någon som kom. När de inte hörde något mer gick de tillbaka till hans 

kontor. Hon tog på sig en svart tröja utanpå skjortan. Han frågade vad hon hette på 

riktigt och hon berättade det. Han presenterade sig som Ola. 

 

Han håller inte med om påståendet att han skulle ha lärt MC att utföra vissa sexuella 

handlingar. Han förstod att hon inte var bekväm med analsex så det var inte aktuellt. 

Han har aldrig gjort någon deepthroat på MC. Vid deras träff den 30 juli berättade 

MC för honom att hon var gay. Innan dess trodde han att hon kanske var bisexuell. 

 

Tingsrättens bedömning 

Inledningsvis kan konstateras att åklagaren har valt att utforma åtalet på så sätt att 

det påstås att en grov våldtäkt ska ha skett någon gång under tidsperioden den 

17 juni till den 12 augusti 2015. Utredningen i målet ger dock enbart stöd för att den 

händelse som avses kan ha skett den 30 juli 2015. Både MC och Ola Eriksson har 

beskrivit att de hade stämt träff och att träffen ägde rum i samband med att Ola 

Eriksson köpte en kjol och blus till MC, vilket enligt utdrag från Ola Erikssons 

konto och en kvittokopia från H&M var den 30 juli 2015. Det är också klarlagt att 

träffen skedde på Bräckegymnasiet där Ola Eriksson vid den tidpunkten arbetade.  
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Frågan är om det är bevisat att Ola Eriksson utövade det våld som anges i 

gärningsbeskrivningen och att detta våld ledde till att MC tvingades att företa och 

tåla oralsex och deepthroat samt att Ola Eriksson tvingat MC att dricka hans urin. 

Våldet påstås ha bestått i att Ola Eriksson slagit MC över hela kroppen med händer 

och en pingisraket samt att han dragit henne i håret mellan två olika rum. Våldet har 

även bestått i att Ola Eriksson suttit på MC och hållit fast i henne samt att han 

uppträtt aggressivt och hotfullt.  

 

Av det våld som åklagaren har gjort gällande har MC beskrivit att Ola Eriksson slog 

henne med en pingisracket i det som parterna hänvisat till som en aula eller ett 

pingisrum. Hon har även berättat att Ola Eriksson drog henne i håret in till ett annat 

rum trots att hon försökte göra motstånd mot förflyttningen. Det våld som MC har 

beskrivit i vilrummet, där också de sexuella handlingarna ska ha skett, är att Ola 

Eriksson har suttit på hennes kropp och armar och på så vis hindrat hennes 

möjlighet att röra sig och ta sig ur situationen. MC har dock inte sagt något om att 

Ola Eriksson slog henne med sina händer. Den delen av åklagarens 

gärningsbeskrivning får alltså inte stöd av målsägandens berättelse. Det våld som 

MC i övrigt har beskrivit är sådant som, om MC:s uppgifter får stöd av den övriga 

utredningen, avses i den tidigare och vid denna tidpunkt gällande lydelsen av 

bestämmelsen om våldtäkt. Även de sexuella handlingar som MC beskrivit, det vill 

säga att Ola Eriksson ska ha kissat i hennes mun i sexuellt syfte samt utfört oralsex 

på henne trots att hon har sagt nej, är sådana handlingar som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförliga med samlag.  

 

Tingsrätten gör samma bedömning som redovisats ovan beträffande MC:s allmänna 

trovärdighet och tillförlitligheten av hennes uppgifter. Det betyder att hennes 

uppgifter behöver ett starkt stöd av den övriga utredningen för att de ska kunna 

läggas till grund för en fällande dom i målet.  
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Att MC har beskrivit var i lokalen olika händelser ska ha skett vid en vallning har i 

sig ett begränsat bevisvärde. Detta då även Ola Eriksson har vidgått att det har skett 

en sexträff i skolans lokaler vid det här tillfället. Värdet av bevisningen som har att 

göra med Ola Erikssons sexuella preferenser och beteenden bedöms på samma sätt 

som redovisats ovan. Även ”Utkastet”, ljudfilen och minnesanteckningarna har ett 

begränsat värde så som angetts ovan.   

 

Några vittnen, bl.a. MC:s mamma, Tove Irmelid, Emma Svanholm och Petra 

Malmström, har berättat att MC sagt till dem att hon träffat en man på en skola. Av 

vittnena är det Tove Irmelid som har haft mest detaljerade uppgifter om den här 

händelsen. MC har enligt Tove Irmelid någon gång runt jul 2015 berättat för henne 

att en man som arbetade på en skola på Lindholmen slog henne på ett pingisbord, 

kissade henne i munnen och tvingade henne till olika saker. Tove Irmelid har 

berättat att hon uppfattade det som att MC ofta träffade mannen i skolan. Även 

MC:s mamma har berättat att MC har sagt att hon träffade Hans, det vill säga Ola 

Eriksson, på en skola på Lindholmen den här sommaren. MC ska ha vid något 

tillfälle ha legat i en säng med huvudet nedåt medan Ola Eriksson genomförde 

oralsex. Emma Svanholm har berättat att MC någon gång under hösten 2015 

berättade för henne att hon brukade träffa en man på ett gymnasium på Hisingen 

och att mannen hade utsatt MC för våldtäkt på skolan under tid då skolan var 

stängd. Emma Svanholm har dock inte kunnat lämna några andra detaljer om något 

tillfälle då våldtäkter ska ha ägt rum så det är inte möjligt att härleda uppgiften till 

något av de tillfällen som åklagaren nu har åtalat Ola Eriksson för. Inte heller Petra 

Malmström har kunnat lämna några detaljerade uppgifter. 

 

De uppgifter som vittnena har lämnat om tillfället ger inte tillräckligt stöd åt MC:s 

uppgifter om händelsen. Det beror på att uppgifterna är fattiga på detaljer och att det 

råder stor osäkerhet kring när MC har berättat om händelsen för vittnena. Det är inte 

heller klarlagt om MC har berättat allt om händelsen för ett vittne vid samma 
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tidpunkt eller om berättelsen har byggts upp vid flera tillfällen. Åtalet för grov 

våldtäkt ska ogillas.    

 

Till frågorna om skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för grov våldtäkt (åtalspunkt 6) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 

första, andra och fjärde stycket brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 med 

följande påstående om brott: 
Ola Eriksson har tvingat MC till samlag genom att hålla fast henne trots att hon 
försökt komma därifrån samt sagt nej. Det hände någon gång mellan den 13 augusti 
2015 och den 16 augusti 2015 på Diagonalen, Göteborgs stad.  
 
Han har dessutom genomfört samlaget med MC genom att otillbörligen utnyttja att 
hon, med hänsyn till omständigheterna, befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Ola 
Eriksson har utnyttjat att MC på grund av hans tidigare våldsamma, förnedrande och 
hotfulla beteende, befunnit sig i en hotfull situation och känt allvarlig rädsla. MC har 
med beaktande av ovanstående haft klart begränsade möjligheter att freda sin 
sexuella integritet och undgå övergrepp samt saknat förmåga att värja sig.  
 
Brottet bör bedömas som grovt eftersom Ola Eriksson visat särskild hänsynslöshet 
och råhet då han genomfört samlaget trots att han hade vetskap om att MC precis 
genomfört en abort och enligt läkarordination inte skulle ha vaginalt samlag på 
grund av infektionsrisk. Ola Erikssons agerande har varit ägnat att kränka MC:s 
sexuella integritet. 
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MC har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Ola Erikssons 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Ola Eriksson har förnekat brott och anfört att han över huvud taget inte har träffat 

målsäganden under den tid som omfattas av gärningsbeskrivningen.  

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren och Ola Eriksson har presenterat samma bevisning om den här gärningen 

som den som har presenterats för grovt koppleri. Parternas sakframställan som har 

redogjorts för ovan under åtalspunkten 5 har även avsett åtalet i åtalspunkten 6, se 

ovan. 
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MC har beträffande åtalspunkten 6 berättat följande: 

 

Under sommaren 2015 blev hon gravid och hon gjorde en medicinsk abort genom 

att ta ett piller hemma. Hennes läkare hade sagt till henne att hon inte fick ha 

vaginalt sex under en månad eftersom det under den tiden var en förhöjd 

infektionsrisk och det under två till tre veckor fanns risk för blödningar. Vid det 

andra tillfället då hon tydligt minns att hon träffade Ola Eriksson på skolan pratade 

de om hennes graviditet och Ola Eriksson var irriterad för att hon blivit gravid. Hon 

tyckte det var märkligt eftersom det var Ola Eriksson själv som sagt till henne att 

hon inte fick vägra kunder samlag utan kondom. Hon minns inte hur hon kom till 

skolan vid det här tillfället, men hon hade samlat mod och bestämt sig för att lämna 

hela situationen. Hon ville dock inte att hon och Ola Eriksson skulle skiljas som 

ovänner så hon ville prata med honom.  

 

Innan det här tillfället hade hon och Ola Eriksson aldrig haft vaginalt samlag, utan 

det hade bara varit oralt. När hon sade att hon inte fick ha vaginalt samlag på grund 

av aborten var det plötsligt precis det han ville ha. Hon sade till Ola Eriksson att 

både oralt och analt samlag var ok, men inte vaginalt. Hon berättade för Ola 

Eriksson om risken för infektion men han insisterade på att ha vaginalt sex med 

henne trots att hon var väldigt tydlig med att hon inte skulle ha det. Hon minns att 

hon hade benen som i en gynstol och hon lade en kudde över sitt ansikte för att 

slippa se och höra när Ola Eriksson hade sex med henne. Han utövade inte något 

fysiskt tvång mot henne, men det behövdes inte heller eftersom hon gav upp i 

situationen. Hennes reaktion var inte att slåss eller trycka undan honom. Hon befann 

sig i en byggnad som hon inte kände till så väl, hon hade inga kläder på sig, hon 

visste inte hur hon skulle hitta ut om hon kunde ta sig ut ur rummet och Ola 

Eriksson befann sig mellan henne och dörren. Hon tyckte att det var bättre att vänta 

och ge upp. Att han var hennes vän var som bortblåst. Han kom på hennes kropp.  
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Ola Eriksson ville alltid tänja hennes gränser. Om han hittade en gräns som hon 

hade satt upp så ville han alltid gå över den. Inledningsvis gällde det sex utan 

kondom, analsex m.m. och vid det här tillfället berodde gränsen på hennes fysiska 

hälsa eftersom de andra gränserna redan hade passerats. Då ville Ola Eriksson gå 

över även den här gränsen. 

 

När hon fick veta att hon var gravid återföll hon i missbruk av amfetamin och 

benso. Hon missbrukade snart alla substanser hon kom över och alla pengar hon 

tjänade gick till narkotika. 

 

Ola Eriksson har uppgett att han inte alls känner igen att han skulle ha träffat MC 

någon gång mellan den 13 och 16 augusti 2015 på sin arbetsplats.   

 

Tingsrättens bedömning 

Samma bevisning har åberopats till stöd för åtalet för grov våldtäkt den 13 till 16 

augusti 2015 som för åtalspunkterna 4 och 5. Tingsrätten gör samma överväganden 

och bedömning av förhörspersonernas allmänna trovärdighet och tillförlitligheten 

av deras uppgifter som har redovisats ovan. Styrkan i den övriga bevisning som har 

åberopats av åklagaren bedöms också vara densamma som har redogjorts för 

tidigare.  

 

Beträffande den här träffen har Ola Eriksson helt förnekat att han har träffat MC 

under de dagar som åtalet avser. I den här delen kan det konstateras att det inte finns 

någon stödbevisning som mer påtagligt ger stöd åt MC:s uppgifter om att det har 

skett en träff vid det här tillfället. Det finns t.ex. inget kontoutdrag eller annat stöd 

för att Ola Eriksson tagit ut pengar eller på annat sätt betalat MC så som vid 

tillfället i åtalspunkten 5. Vittnet Tove Irmelid är det enda av vittnena som har 

återgett något som MC har berättat om händelsen. Enligt Tove Irmelid har MC 

berättat för henne om ett tillfälle då MC nyligen hade gjort abort och då Ola 

Eriksson tvingade henne till vaginalt samlag trots att hon hade sagt att hon inte 
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ville. Tove Irmelid har dock inte kunnat ge några närmare detaljer kring när detta 

ska ha hänt och inte heller några andra detaljer kring mötet. Petra Malmström har 

känt till att MC varit gravid och att hon gjorde en abort under den här sommaren. 

Hon har även berättat om att MC pratat om Hans och träffar på en skola. Petra 

Malmström har dock inte kopplat samman aborten med något tillfälle då MC träffat 

Ola Eriksson på skolan. Inget av de övriga vittnena har berättat om händelsen och 

det finns ingen övrig utredning som ger stöd åt MC:s påstående om att hon och Ola 

Eriksson har träffats under de dagar som åtalet avser. MC:s uppgifter får därmed 

inte ett tillräckligt stöd av den övriga utredningen för att de ska kunna läggas till 

grund för en fällande dom. Åtalet för grov våldtäkt ska av den anledningen ogillas.  

 

Till frågorna om skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för köp av sexuell handling av barn (åtalspunkt 7) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för köp av sexuell handling av 

barn enligt 6 kap. 9 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Ola Eriksson har förmått ME, som vid tillfället inte hade fyllt 18 år, att mot 
ersättning företa och tåla en sexuell handling. Det hände någon gång mellan den 
28 september 2017 och den 14 oktober 2017 i Göteborg, Göteborgs stad.  
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 
 
Ola Eriksson har i vart fall haft skälig anledning att anta att ME inte hade uppnått 
18 års ålder.  

 

Målsäganden ME har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Ola Erikssons 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Ola Eriksson har förnekat köp av sexuell handling av barn men erkänt köp av 

sexuell tjänst.  

 

Utredning som har presenterats 

Ola Eriksson har hörts över åtalet och på begäran av åklagaren har ME hörts som 

målsägande. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat en annons om 

försäljning av sexuella tjänster och en chattkonversation mellan ME och Ola 

Eriksson. Även Ola Eriksson har åberopat en annons om försäljning av sexuella 

tjänster och ett kontoutdrag avseende ett uttag om 500 kr från bankomat den 

2 oktober 2017.  

 

Av de uppgifter som ME och Ola Eriksson har lämnat framgår att de stämde träff 

vid Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen och att de gick till ett café i närheten 

där ME inne på toaletten utförde oralsex på Ola Eriksson mot kontant betalning om 
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500 kr. Därefter lämnade de caféet och skildes åt vid buss- och spårvagnshållplatsen 

på Hjalmar Brantingsplatsen. 

 

I övrigt har bl.a. följande uppgifter lämnats under förhören. 

 

ME:  

 

Hon hade lagt upp en annons och som hon minns är det den annonsen där hon 

angav att hon var 17 år. Hon var 17 år vid den här tidpunkten. Hon använde Kik-

användarnamnet JuliaK00. Hon känner inte igen annonsen där det framgår att den 

person som säljer sexuella tjänster skulle vara 18 år. Den chatt som finns i 

förundersökningen är bara en mindre del av den konversation som förekommit 

mellan henne och Ola Eriksson och den åberopade delen av chatten börjar mitt i 

deras ström av kontakter. De har inte talat med varandra på telefon. Hon har inte 

något minne av att han frågade henne om hur gammal hon var, men när han frågade 

henne vad hon gjorde berättade hon att hon gick första året på gymnasiet. Hon 

berättade även att hon gick frisörutbildningen på en skola vid Korsvägen. Ola 

Eriksson visste helt säkert att hon var under 18 år. De träffades någon gång från 

början av oktober fram till mitten av oktober. När de var inne på toaletten ville Ola 

Eriksson att hon skulle utföra fler tjänster, men hon ville inte det.  

 

Ola Eriksson:   

 

Han såg en annons på Studentannonser där en 18-åring erbjöd ”blowjobs” för 

500 kr. Han loggade in på sidan och skickade ett meddelande och då fick han 

annonsörens användarnamn på Kik. Han minns inte om ME presenterade sig som 

Julia. Han hade inte heller någon tanke på ålder när han såg användarnamnet 

JuliaK00. Han minns att de talade om skolan. Hon hade höstlov och berättade att 

hon gick på en skola vid Korsvägen. Han trodde att hon var 18 eller kanske 19 år. 

Hade han känt till att hon var under 18 år hade det inte blivit något sexköp. 
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Tingsrättens bedömning 

I målet finns två olika annonser åberopade från studentannonser.net. Den annons 

som åklagaren åberopat avser en 17-årig flicka som erbjuder ”blowjobs” för 700 kr 

och andra sexuella tjänster till andra priser. Den annons som Ola Eriksson har 

åberopat avser en annons där en 18-årig flicka erbjuder ”blowjobs” för 500 kr och 

hans uppfattning är att han svarade på den sistnämnda annonsen och att han inte 

förstod att ME var under 18 år när de träffades. ME har varit klar och tydlig med att 

Ola Eriksson kände till att hon var underårig och det saknas skäl att anta att hon 

skulle lämna felaktiga uppgifter om det. Ola Eriksson har i andra sammanhang 

också visat att han inte har varit särskilt principfast i fråga om ålder när det har 

kommit till möjligheten att skaffa sig sexuella tjänster. Det kan enligt tingsrättens 

mening hållas för visst att Ola Eriksson inte skulle ha avstått från att låta ME sälja 

sex till honom även om han hade insett att hon var under 18 år. Genom att ändå 

genomföra köpet av den sexuella handlingen har han i vart fall varit likgiltig inför 

risken att så var fallet. Ola Eriksson ska därför dömas för köp av sexuell handling 

av barn i enlighet med åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd och skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för barnpornografibrott (åtalspunkt 8) 

Yrkande och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för barnpornografibrott enligt 

16 kap. 10 a § första stycket 5 p och andra stycket brottsbalken med följande 

påstående om brott: 
Ola Eriksson har innehaft en barnpornografisk bild. Det hände den 23 april 2018 i 
Ola Erikssons bostad på Ullenevägen 9, Floby (2018-5000-BG 42730 p. 10) och på 
hans dåvarande arbetsplats på Diagonalen 6, Göteborg (2017-5000-BG101140 p. 1). 
 
Brottet bör bedömas som ringa. 
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt.  

 

Ola Eriksson har förnekat brott och anfört att han inte alls känner igen bilden och att 

han inte vet hur den har hamnat på hans enheter.  

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren har förevisat den bild som åtalet avser och även åberopat en promemoria 

från polisen av vilken framgår att granskaren har klassat bilden som barnpornografi 

av normalgrad. Bilden visar en bild på en flicka som står på knä på en säng med 

blottat underliv. Av promemorian framgår även att det har påträffats tre identiska 

bilder. På en bärbar dator är bilden raderad och har återskapats av granskande 

forensiker vid undersökning. Eftersom bilden är raderad har det inte varit möjligt att 

utröna vilken användare på datorn som laddat ned bilden alternativt tittat på den. På 

en extern hårddisk har två likadana bilder anträffats. Den ena bilden är en tumnagel 

som har skapats när originalbilden har öppnats.     

 

Ola Eriksson har hörts över åtalet och uppgett att han saknar kännedom om hur 

bilden har hamnat på hans enheter. Han har tillagt att han inte vet om någon annan 

person har hanterat enheterna.  
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Tingsrättens bedömning 

Enligt 16 kap. 10 a § första stycket 5 p brottsbalken ska den som innehar en 

pornografisk bild av barn dömas för barnpornografibrott. Enligt andra stycket är ett 

barn i paragrafens mening en person vars pubertetsutveckling inte är avslutad eller 

som är under 18 år. Om pubertetsutvecklingen är avslutad krävs för straffrättsligt 

ansvar att det framgår av bilden och omständigheterna kring den att personen är 

under 18 år. Enligt femte stycket i paragrafen ska en gärning inte utgöra brott om 

den med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. 

 

Av den bild som åklagaren förevisat framgår att det är fråga om en mycket ung 

flicka vars pubertetsutveckling inte tycks vara avslutad och som under alla 

förhållanden inte har fyllt 18 år. Den har påträffats på en dator och hårddisk som 

använts av Ola Eriksson. Innehavet av bilden är därmed straffbart som 

barnpornografibrott och det som Ola Eriksson angett om att han inte känner igen 

bilden ändrar inte bedömningen. Eftersom det endast är fråga om en bild ska 

gärningen bedömas som ringa brott. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för försök till köp av sexuell handling av barn 

(åtalspunkt 9) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för försök till köp av sexuell 

handling av barn enligt 6 kap. 9 § brottsbalken och 6 kap. 15 § första stycket 

brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 samt 23 kap. 1 § brottsbalken med 

följande påstående om brott: 
Ola Eriksson har vid ett flertal tillfällen försökt förmå MB, som vid tillfället var 
15 år, att mot ersättning företa och tåla en sexuell handling. Det hände någon gång 
mellan den 14 april 2018 och den 20 april 2018 i Göteborg, Västra Götalands län.  
 
Fara för brottets fullbordan har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit 
utesluten.  
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MB har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Ola Erikssons 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Ola Eriksson har förnekat brott. Han har vitsordat att han har haft kontakt med MB 

och skrivit till henne men uppgett att han inte haft uppsåt till att köpa någon sexuell 

tjänst av henne. 

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren har åberopat en chattkonversation mellan MB och Ola Eriksson. Den 

anträffades i Ola Erikssons telefon i samband med att han greps till följd av andra 

misstankar om brott. 

 

Ola Eriksson har hörts över åtalet och på begäran av åklagaren har MB hörts som 

målsägande. Vid förhören har följande uppgifter lämnats. 
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MB:  

 

Hon hade lagt ut en annons på en sida som heter Eskort 69 och hon fick ett svar från 

Ola Eriksson. Under kontakterna mellan dem framkom att han ville han köpa en 

avsugning av henne. Tanken på att göra det i ett provrum i Nordstan kändes ganska 

äcklig. 

 

Ola Eriksson: 

 

Det stämmer att han hade kontakt med MB men han hade egentligen inga tankar på 

att träffa henne. Han tyckte att det var lite spännande och ett tidsfördriv att skriva 

till henne. Han hade vid den här tiden inte köpt sexuella tjänster på några månader. 

Han visste också att hon bara var i stan på helgerna så det var inte möjligt för 

honom att träffa henne på den tiden som han föreslog i chatten. Hade han inte blivit 

gripen och anhållen hade han antagligen fortsatt att skriva till MB ett tag till och 

sedan hade det nog ebbat ut. 

 

Tingsrättens bedömning. 

Av den chatt som åklagaren åberopat framgår att Ola Eriksson varit tämligen 

angelägen i sina kontakter med MB och det finns fog för bedömningen att det skulle 

ha kommit till stånd en träff med MB för att hon skulle tillhandahålla oralsex mot 

500 kr i betalning. Att så inte kom att ske tycks närmast bero på att Ola Eriksson 

frihetsberövades den 23 april 2018. Ola Eriksson ska dömas för försök till köp av 

sexuell handling av barn i enlighet med åtalet.  

 

Till frågorna om påföljd och skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för försök till köp av sexuell handling av barn 

(åtalspunkt 10) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för försök till köp av sexuell 

handling av barn enligt 6 kap. 9 § brottsbalken och 6 kap. 15 § första stycket 

brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 samt 23 kap. 1 § brottsbalken med 

följande påstående om brott: 
Ola Eriksson har vid ett flertal tillfällen försökt förmå MF, som vid tillfället var 
15 år, att mot ersättning företa och tåla en sexuell handling. Det hände någon gång 
mellan den 20 mars 2018 och den 21 april 2018 i Göteborg, Västra Götalands län. 
 
Fara för brottets fullbordan har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit 
utesluten.  
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MF har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Ola Erikssons 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Ola Eriksson har förnekat brott. Han har medgett att han har skrivit till MF men 

uppgett att han inte har haft något uppsåt att köpa sex av henne.  

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren har åberopat en sms-konversation mellan Ola Eriksson och MF. Den 

anträffades i hans mobiltelefon i samband med frihetsberövandet av honom den 

23 april 2018 och sträcker sig under tiden mellan den 20 mars och den 20 april 

2018.  

 

Ola Eriksson har hörts över åtalet och på begäran av åklagaren har MF hörts som 

målsägande. Vid förhören har i huvudsak följande uppgifter lämnats.  
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MF: 

 

Vid den här tiden var hon omhändertagen för tvångsvård eftersom hon bedömdes 

vara suicidbenägen. Hon ville få tag på pengar för att kunna ta en rejäl överdos och 

avsluta sitt liv. Ola Eriksson tog kontakt med henne och förutom att ha sms-kontakt 

talade de även en hel del i telefon. Han sade bl.a. att hon lydigt skulle öppna 

munnen och att han skulle kissa i den. I kontakten med henne kallade han sig för 

Hans. De hade kontakt om olika alternativ för att träffas eftersom hon hade svårt att 

ta sig ut. Hon brukade träffa sin mamma på permission och de brukade fika på 

Jerkstrands. Hon och Ola Eriksson pratade om att hon skulle suga av honom inne på 

caféets toalett eller att han skulle hämta upp henne med bil om hon sprang från sin 

mamma. Hon skrev till honom och berättade att hon var tvångsomhändertagen för 

vård så det visste han om. Han kände även till att hon var 15 år, men det 

kommenterade han inte.  

 

Ola Eriksson: 

 

Han vet att han inte borde ha haft kontakt med MF. Han hade fått veta att hon var 

15 år och det är likadant med den här kontakten som de andra. Han använde det 

som ett slags tidsfördriv, men så här i efterhand inser han att han inte borde ha 

fortsatt kontakten med henne. De talade en del i telefon och han föreslog även att 

hon skulle ta emot den vård som erbjöds. Han hade inte något syfte med den här 

kontakten. Det kan ha varit så att han har sagt att hon skulle vara lydig och öppna 

munnen och uppenbarligen har han tänkt alldeles för lite. När de hade kontakt om 

en eskort handlade det om att någon annan kanske kunde hjälpa henne att rymma. 

Det är möjligt att han har en fascination för sex som företeelse. Han har diskuterat 

förslag som han överhuvudtaget inte har haft en tanke på att genomföra. Han har 

inte haft något syfte att träffa MF även om han i förhör kan ha uttryckt sig något 

annorlunda. Det var inte han som tog kontakten med MF utan den kontakten 

förmedlades av en annan person. De personer som han har träffat och faktiskt köpt 
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sex av har i regel varit 30 år och äldre. Han har upplevt pappa-dotterrelationen som 

lite spännande, men det har mest varit fråga om ”dirty talks”. 

 

Tingsrättens bedömning. 

Av utredningen i målet framgår att Ola Eriksson har haft en sms-kontakt med MF 

och att den sträcker sig över en tid om en månad. I dessa kontakter har MF och Ola 

Eriksson tämligen ihärdigt diskuterat olika möjligheter för henne att sälja någon 

form av sexuell tjänst till honom. Hon har även i en av de första kontakterna berättat 

att hon var 15 år och den 26 mars 2018 informerade hon Ola Eriksson om att hon 

var föremål för tvångsvård och att hon som en följd av det hade svårt att ta sig ut för 

att genomföra det som de eventuellt skulle komma överens om. De har fört 

ingående diskussioner och enligt tingsrättens mening har Ola Eriksson deltagit så 

aktivt med uppslag för att få till stånd ett sexköp att han har passerat 

försökspunkten. Det finns ingenting som talar för att Ola Eriksson skulle ha avstått 

från köp av en sexuell handling från MF om det hade uppkommit en praktisk 

möjlighet att genomföra det. Att så inte blev fallet får anses bero på tillfälliga 

omständigheter som Ola Eriksson inte hade möjlighet att påverka. Ola Eriksson ska 

därmed dömas för försök till köp av sexuell handling av barn i enlighet med åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd och skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 11) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för köp av sexuell tjänst enligt 

6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Ola Eriksson har vid tre tillfällen skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot 
ersättning med en person som kallat sig för Nikita. Det hände någon gång mellan 
den 26 april 2017 och den 29 januari 2018 i Göteborg, Västra Götalands län. 
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Ola Eriksson har erkänt att han vid två tillfällen har köpt sex av en kvinna som 

kallar sig Nikita under år 2017 och vid ett tillfälle i slutet av 2016. Han har tillagt att 

gärningen som ägde rum under 2016 är preskriberad. 

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren har åberopat en sms-konversation mellan Nikita och Ola Eriksson. 

Vidare har Ola Eriksson hörts över åtalet. Åklagaren har upplyst att det inte har 

varit möjligt att identifiera Nikita.  

 

Ola Eriksson har berättat att det kan ha varit någon gång i juni 2017 och en gång i 

december 2017 som han träffade Nikita och köpte sex av henne. Det första tillfället 

han träffade Nikita var i slutet av 2016.  

 

Tingsrättens bedömning.  

Det finns ingen utredning om de påstådda sexköpen utöver Ola Erikssons egna 

uppgifter och den av åklagaren åberopade sms-konversationen. Innehållet i sms-

konversationen visar inte att det har förekommit något köp av sexuell tjänst från 

Nikita utöver de två tillfällen som Ola Eriksson erkänt. I den delen får hans 

erkännande dock stöd av innehållet i sms-konversationen. Ola Eriksson ska därmed 
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i enlighet med sitt erkännande dömas för köp av sexuell tjänst i två fall under den 

tid som avses i åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Ola Eriksson för koppleri (åtalspunkt 12) 

Yrkande och inställning 

Åklagaren har begärt att Ola Eriksson ska dömas för koppleri enligt 6 kap. 12 § 

första stycket brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 med följande påstående 

om brott: 
Ola Eriksson har främjat att en person, som kallats "Sundsvall Lena", haft tillfälliga 
sexuella förbindelser mot ersättning. Främjandet har bestått i att Ola Eriksson vid 
två tillfällen har skapat en annons på Internet där "Sundsvall Lena" erbjuder sexuella 
tjänster. Det hände någon gång mellan den 3 november 2017 och den 7 mars 2018 i 
Göteborg, Västra Götalands län.  
 
Ola Eriksson begick gärningen med uppsåt. 

 

Ola Eriksson har medgett att han vid två tillfällen har försökt att sätta in en annons 

för ”Sundsvall Lena” men han har angett att han inte tror att annonsen vid något 

tillfälle blev publicerad. Han har därför förnekat brott. 

 

Utredning som har presenterats 

Åklagaren har åberopat en sms-konversation som anträffats i Ola Erikssons telefon.  

 

Ola Eriksson har hörts över åtalet och berättat bl.a. följande. Under hösten såg han 

en annons från ”Sundsvall Lena” på sidan Eskort 69 och han ringde till henne av 

nyfikenhet. Han tror att hon berättade att hon bodde i Kramfors. Hon frågade 

honom om han kunde hjälpa henne att lägga ut en annons på Eskort 69, men han vet 

inte varför han fick den frågan. Det var inte lätt att göra en annons och av någon 

anledning kunde den inte innehålla siffror. Det berodde förmodligen på att 

annonserna inte fick innehålla erbjudanden om prissatta sexuella tjänster. Han såg 

inte att annonsen blev publicerad på nätet och han är inte säker på att han lyckades 

publicera den. Det var två annonser som han försökte lägga ut. Det var ”Sundsvall 

Lena” som övertalade honom och han skulle nog bara hjälpa till för att vara snäll. 

Han tycker inte att det har varit fråga om koppleri utan mer medhjälp till prostitu-

tion.  Han hade lite mer kontakt med ”Sundsvall Lena” och de pratade om att hon 
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skulle komma till Göteborg för att sälja sexuella tjänster. Det blev inte något av det 

och senare ebbade kontakten ut. Han är intresserad av prostitution som företeelse 

och han försöker att sluta köpa sex.  

 

Tingsrättens bedömning. 

Innehållet i den sms-konversation som åklagaren åberopat talar med styrka för att 

Ola Eriksson varit mer inblandad i att bistå ”Sundsvall Lena” med annonsering än 

vad han vill medge. Det finns dock inte någon utredning som mot Ola Eriksons 

förnekande visar att han faktiskt har skapat och lagt ut annonser om att ”Sundsvall 

Lena” tillhandahöll sexuella tjänster. Åtalet i denna del ska därför lämnas utan 

bifall. 
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Åtalet mot Kiev Carrasco för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 13) 

Åklagaren har begärt att Kiev Carrasco ska dömas för köp av sexuell tjänst enligt 

6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Kiev Carrasco har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det 
hände den 1 september 2017 på Havsörnsgatan, Göteborgs stad. 
 
Kiev Carrasco begick gärningen med uppsåt. 

 

Kiev Carrasco har erkänt gärningen och hans erkännande får stöd av övrig 

utredning, bl.a. den av åklagaren åberopade betalningen via Swish samt sms och 

samtalshistorik mellan Kiev Carrasco och MC. Kiev Carrasco ska därför dömas för 

köp av sexuell tjänst i enlighet med åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Kjell Erik Norberg för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 14) 

Åklagaren har begärt att Kjell Erik Norberg ska dömas för köp av sexuell tjänst 

enligt 6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Kjell Erik Norberg har vid i vart fall två tillfällen skaffat sig en tillfällig sexuell 
förbindelse mot ersättning. Det hände någon gång mellan den 15 april 2017 och den 
30 juni 2017 i Göteborg, Västra Götalands län. 
 
Kjell Erik Norberg begick gärningarna med uppsåt. 

 

Kjell Erik Norberg har erkänt gärningarna och hans erkännanden får stöd av övrig 

utredning, bl.a. den av åklagaren åberopade promemorian avseende identifiering av 

misstänkt samt sms och samtalshistorik mellan honom och MC. Kjell Erik Norberg 

ska dömas för köp av sexuell tjänst vid två tillfällen i enlighet med åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Göran Bjelkfelt för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 15) 

Åklagaren har begärt att Göran Bjelkfelt ska dömas för köp av sexuell tjänst enligt 

6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
Nils Göran Bjelkfelt har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. 
Det hände den 21 mars 2017 i Göteborg, Västra Götalands län. 
 
Nils Göran Bjelkfelt begick gärningen med uppsåt. 

 

Göran Bjelkfelt har meddelat tingsrätten att han erkänner den åtalade gärningen och 

han har fått besked om att domstolen kan komma att avgöra målet i hans utevaro. 

Tingsrätten har därefter med stöd av 46 kap. 15 a § första stycket 1 

rättegångsbalken avgjort målet i den här delen i Göran Bjelkfelts utevaro. 

 

Göran Bjelkfelts erkännande får stöd av den av åklagaren åberopade Kik-

konversationen mellan honom och MC. Även Göran Bjelkfelt ska dömas för köp av 

sexuell tjänst i enlighet med åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Spiken Säll och Michael Sjöö Asplund för köp av sexuell tjänst 

(åtalspunkt 16 och 17) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Spiken Säll och Michael Sjöö Asplund ska dömas för köp 

av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Åtalspunkt 16 
Spiken Säll har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände 
den 15 april 2017 i Göteborg, Göteborgs stad. 
 
Spiken Säll begick gärningen med uppsåt. 
 
Åtalspunkt 17 
Michael Sjöö Asplund har vid två tillfällen skaffat sig en tillfällig sexuell 
förbindelse mot ersättning. Det hände den 15 april 2017 och den 1 juni 2017 i 
Göteborg, Göteborgs stad. 
 
Michael Sjöö Asplund begick gärningen med uppsåt. 

 

Spiken Säll har förnekat gärningen i åtalspunkten 16 och Michael Sjöö Asplund har 

erkänt gärningarna i åtalspunkten 17.  

 

Utredning som har presenterats 

Michael Sjöö Asplund och Spiken Säll har hörts över åtalet och på begäran av 

åklagaren har MC hörts om händelsen. Vidare har åklagaren åberopat en 

promemoria angående betalningar via Swish, sms och samtalshistorik mellan 

Michael Sjöö Asplund och MC, promemoria och fotografier avseende Spiken Säll 

samt sms från Spiken Säll till MC.  

 

Tingsrättens bedömning 

Av de uppgifter som lämnats under förhören har framkommit att Michael Sjöö 

Asplund var den som hade kontakt med MC innan hon kom till hans lägenhet där 

även Spiken Säll befann sig. Både Michael Sjöö Asplund och MC har berättat om 

att de hade avtalat om att MC skulle ha sex med både honom och Spiken Säll. Ett 

utdrag från Swish bekräftar att Michael Sjöö Asplund den 15 april 2017 förde över 
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3 000 kr till MC. Han förde även över 2 000 kr till henne den 1 juni 2017. MC har 

uppgett att hon fick mer betalt än 3 000 kr eftersom hon den 15 april 2017 hade sex 

med både Michael Sjöö Asplund och Spiken Säll. Enligt hennes uppfattning fick 

hon 5 000 kr eller 6 000 kr eftersom det var fråga om två kunder. Hon har tillagt att 

hon även kan ha fått en del av betalningen kontant. De kontakter som MC hade med 

Michael Sjöö Asplund visar också att det utöver honom var ytterligare en person 

som skulle köpa sexuella tjänster av MC. Spiken Säll har också medgett att han den 

15 april 2017 hade sex med MC hemma hos Michael Sjöö Asplund, men att det 

aldrig var fråga om någon betalning.  

 

Sammantaget ger utredningen sådant stöd för Michael Sjöö Asplunds och MC:s 

uppgifter att det är bevisat att även Spiken Säll köpte sexuella tjänster av MC den 

15 april 2017. Åtalet i denna del ska bifallas beträffande båda de tilltalade. Genom 

Michael Sjöö Asplunds erkännande och övrig utredning är det även bevisat att han 

har gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst även den 1 juni 2017. Åtalet ska därför 

bifallas även i denna del. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Thomas Pardell för köp av sexuell tjänst (åtalspunkt 18) 

Åklagaren har begärt att Thomas Pardell ska dömas för köp av sexuell tjänst enligt 

6 kap. 11 § brottsbalken med följande påstående om brott: 
 
Thomas Pardell har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det 
hände den 30 september 2017 i Borås, Borås stad. 
 
Thomas Pardell begick gärningen med uppsåt. 

 

Thomas Pardell har erkänt gärningen och hans erkännande får stöd av övrig 

utredning, bl.a. den av åklagaren åberopade sms-konversationen mellan honom och 

MC. Thomas Pardell ska därför dömas för köp av sexuell tjänst i enlighet med 

åtalet. 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Pontus Wikman för våldtäkt (åtalspunkt 19) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har begärt att Pontus Wikman ska dömas för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 

första stycket brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2018 med följande påstående 

om brott: 
Pontus Wikman har med våld tvingat MC till en sexuell handling som med hänsyn 
till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Våldet och den sexuella 
handlingen har bestått i att Pontus Wikman har dragit målsäganden i håret, dunkat 
hennes huvud mot ett skrivbord, slagit henne i ansiktet, sparkat och slagit på hennes 
kropp, tagit tag i hennes huvud och tryckt in sin penis i hennes mun och hals så hon 
kräktes, släpat henne över golvet och slagit henne på kroppen med ett hålslag. Det 
hände den 20 september 2015 på Mölndalsvägen, Göteborgs stad.  
 
Pontus Wikman begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MC har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Pontus Wikmans 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Pontus Wikman har erkänt att han har köpt en sexuell tjänst av målsäganden MC 

den 20 september 2015 och att han och MC har haft oralsex. Det har dock inte skett 

med tvång, MC har inte kräkts och Pontus Wikman har inte dragit MC i håret. MC 

bad själv om att bli dragen i håret, men det gjorde inte Pontus Wikman. MC ville 

även att Pontus Wikman skulle dunka hennes huvud i skrivbordet, men det gjorde 

inte Pontus Wikman. MC dunkade då själv sitt huvud i skrivbordet en gång. Pontus 

Wikman har inte heller slagit MC i ansiktet, sparkat eller slagit henne på kroppen 

och han har inte heller slagit MC med ett hålslag. Pontus Wikman har med MC:s 

samtycke smiskat henne på rumpan.  

 

Utredning som har presenterats 

Pontus Wikman har hörts. På åklagarens begäran har förhör hållits med MC och 

vittnet Cecilia Fredlund. Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat en 

skärmdump av en meddelandekonversation mellan MC och Pontus Wikman, en 
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Kik-konversation mellan MC och Pontus Wikman, fotografier av målsägandens 

skador, sms från MC till Petra Malmström, utdrag ur MC:s kalender, kontoutdrag 

från Pontus Wikman, rättsintyg avseende MC:s skador, ett urklipp ur MC:s 

anteckningar samt sakkunnigutlåtande från Cecilia Fredlund. 

 

Pontus Wikman har åberopat vittnesförhören med Nastassia Birro, Janne 

Hildebrand, Anna Wång, Pia Gustafsson, Moa Svensson, Amanda Sävenek och 

Emma Svanholm angående vittnenas kontakter med MC och målsägandens mående 

till styrkande av MC:s bristande tillförlitlighet. Förhöret med Janne Hildebrand har 

även åberopats angående vad MC har berättat för honom om hennes kunder. Pontus 

Wikman har som skriftlig bevisning åberopat delar av Kik-konversationen mellan 

MC och honom, beslagsprotokoll och analysbesked från Nationellt forensiskt 

centrum (NFC) avseende beslagtagna och analyserade hålslag, protokoll över 

datamedieundersökning avseende beslag av MC:s dator MacBook, promemoria 

angående ljudfiler från MC:s diktafon, delar av en Kik-konversation mellan MC och 

Ola Eriksson samt delar av ”Utkastet”. Den skriftliga bevisningen har åberopats till 

styrkande av att det finns tillförlitlighetsbrister i MC:s berättelse, att det finns en 

risk för att hon har förväxlat Pontus Wikman med någon annan sexköpare samt för 

att bevisa att det har varit så att MC har velat ta emot våld så som Pontus Wikman 

har berättat. 

 

Åklagaren har sakframställningsvis framhållit bl.a. följande:  

 

I samband med att målsäganden MC den 24 januari 2018 förhördes i utredningen 

som avser Ola Eriksson berättade hon om ett sexköp som hade varit våldsamt och 

som skulle ha skett i september 2015. MC berättade i förhöret att det var bestämt att 

hon och sexköparen skulle ses cirka kl. 17:30 vid Gothia Towers. MC berättade 

även att hon och sexköparen tog en spårvagn och åkte några hållplatser i riktning 

mot Krokslätt, men att de klev av vid hållplatsen Liseberg södra. Mannen tog ut 

2 000 kr i en uttagsautomat i närheten av en byggnad som de sedan gick in i. MC 



107

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
kunde beskriva hur byggnaden såg ut och var uttagsautomaten låg i förhållande till 

ingången. Hon kunde även ge ett signalement på mannen som köpt sex av henne 

samt beskriva hans alias på Kik. Sedan utredarna kontrollerat uttagsautomaten som 

vid den tiden låg på Mölndalsvägen 22 kunde de i kombination med det 

signalement målsäganden lämnat knyta uttaget till Pontus Wikman. MC 

genomförde en fotokonfrontation den 8 mars 2018 och hon förevisades då åtta 

bilder. Den enda person som MC kände igen var Pontus Wikman. 

 

Vidare utredning visade att Pontus Wikman jobbade på företaget Apsis vid den 

aktuella tiden och att Apsis hade sitt kontor på Mölndalsvägen 30. Den beskrivning 

som MC hade lämnat över lokalerna visade sig även stämma överens med var 

uttagsautomaten låg. Våldtäkten ägde rum i Apsis lokaler och skedde på så vis som 

anges i gärningsbeskrivningen. Direkt efter att MC lämnat Apsis lokaler skickade 

hon ett sms till Petra Malmström, en person som hon hade kontakt med via 

Mikamottagningen. Av fotografier som är datumstämplade i dagarna efter den 

20 september 2015 och som har påträffats i MC:s mobiltelefon framgår att 

målsäganden hade blåmärken vid den här tiden. Enligt rättsintyg från 

Rättsmedicinalverket är skadornas utseende förenligt med att dessa uppkommit den 

20 september 2015.  

 

Utredningen har visat att MC även sålde en sexuell tjänst till Pontus Wikman den 

28 september 2015. Vare sig MC eller Pontus Wikman har sagt sig ha något minne 

av den andra träffen, men att en sådan träff har ägt rum framgår bl.a. av parternas 

Kik-konversation och av uttag från Pontus Wikmans konto. Enligt åklagaren har 

Pontus Wikman utsatt MC för våld även vid det tillfället. Pontus Wikman har dock 

inte åtalats för brott mot MC vid det här andra tillfället.  
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Pontus Wikman har sakframställningsvis angett följande: 

 

Det är riktigt att han bodde i Göteborg och arbetade på företaget Apsis vid den tid 

som åtalet avser. Han har en historik av att köpa sexuella tjänster, ibland har det 

varit fråga om köp av sex, men i vissa fall har det enbart handlat om betalning för 

en eskort (det vill säga enbart betalning för sällskap). Han började med det för cirka 

10 år sedan, men antalet köp eskalerade under 2015. Det kan man se av utdrag från 

hans konto. Bara under september månad 2015 kan man utläsa att han köpte 

sexuella tjänster vid elva tillfällen. 

  

Han köpte en sexuell tjänst av MC den 20 september 2015. Han och MC möttes och 

gick till Gothia Towers för att ta något att dricka. De tog sig sedan till Apsis kontor 

på Mölndalsvägen där sexköpet ägde rum. Han ifrågasätter inte att han tog ut 

pengar i uttagsautomaten på Mölndalsvägen. Han ifrågasätter inte heller att han 

köpte en sexuell tjänst av MC den 28 september 2015, men han minns inte det 

tillfället.  

 

När det gäller utredningen vill han framhålla följande. I rättsintyget avseende de 

blåmärken som åklagaren påstår att målsäganden haft efter träffen med honom 

anger undersökande läkare att skadornas utseende är ”förenligt med” att skadorna 

uppkommit den 20 september 2015. Enligt Rättsmedicinalverkets skalsteg innebär 

”förenligt med” angående tidpunkt att skadan kan ha uppkommit vid den angivna 

tidpunkten, men att skadan även kan ha uppkommit vid en annan tidpunkt. Vidare 

framgår av NFC:s analys beträffande de beslagtagna hålslagen att det inte har 

påträffats något biologiskt spår från honom eller MC på något av dem. Av en 

promemoria beträffande MC:s ljudfiler från diktafon samt av genomgång av 

”Utkastet” följer att han inte förekommer i ljudfilerna från diktafonen eller i 

”Utkastet”. I ”Utkastet” beskriver MC mycket våld, många övergrepp och liknande 

händelser, men ingenting annat än ett återgivet sms handlar om honom. MC 

konverserade med Ola Eriksson på Kik på kvällen den 20 september 2015. MC 
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skrev ingenting till Ola Eriksson om att hon blivit våldtagen och slagen. Tvärtom 

skrev hon att allt var bra och även att hon njuter av att bli slagen.  

 

MC har berättat följande: 

 

Pontus Wikman kontaktade henne per telefon någon gång på sensommaren eller 

hösten 2015. Han frågade om de kunde ses, men hon var tveksam för hon hade 

redan träffat flera sexköpare den här dagen och hade fler bokningar under kvällen. 

Pontus Wikman lät artig och trevlig så hon bestämde sig trots detta för att träffa 

honom eftersom hon bedömde att det kunde gå snabbt. Hon minns att Pontus 

Wikman bad henne att klä sig så slampigt som möjligt, men hon förstod inte riktigt 

vad det betydde för honom så efter att ha funderat kring det ringde hon och frågade 

honom. Pontus Wikman förklarade att det mer handlade om hur hon skulle vara och 

att han ville att hon skulle skratta åt hans skämt och tafsa på honom offentligt. Hon 

tog på sig en kort svart klänning med neonfärgat mönster. Pontus Wikman ville 

betala för en halvtimme, men föreslog samtidigt att de skulle ses på en krog så han 

kunde visa upp henne. Hon var lite skeptisk till det eftersom hon hade ont om tid, 

men gick i alla fall med på att möta honom vid Korsvägen eftersom det var nära 

hennes bostad och hon sedan enkelt kunde åka vidare till sin efterföljande träff. 

  

De möttes och han föreslog att de skulle gå till baren högst upp i Gothia Towers. I 

hissen upp eller på vägen ner bad Pontus Wikman henne att hon skulle suga av 

honom. Det var en glashiss med utsikt ut mot Liseberg så hon sade nej. Hon minns 

även att han smiskade henne på rumpan och klämde henne på bröstet i hissen. Hon 

tyckte att Pontus Wikmans beteende var konstigt och det kändes pinsamt att kliva ur 

hissen. Pontus Wikman bjöd henne på något att dricka och de pratade en stund. Han 

sade att ju mer slampig hon var desto mer pengar kunde hon få. Efter en stund tog 

de hissen ner och det kan vara så att Pontus Wikman tafsade på henne i hissen ner 

också.  
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De tog spårvagnen i riktning mot hans arbetsplats. Pontus Wikman tafsade på henne 

på spårvagnen också, vilket hon hade förklarat att hon inte ville. Hon föreslog att de 

skulle kliva av spårvagnen och promenera en bit för att hon skulle komma ur den 

situationen. Pontus Wikman berättade om en ”lekkamrat” som han hade, kanske var 

det en kollega i Stockholm, och sade att han ville ha en trekant ihop med kamraten 

och henne. Pontus Wikman sade till henne att hon hade en fin kropp, men att hon 

hade för små bröst. Han sade att han kunde betala för en bröstförstoring om de 

skulle fortsätta träffas. Pontus Wikman var trevlig, men hon gillade inte att han 

tafsade på henne offentligt. 

  

De kom fram till två byggnader som stod bredvid varandra. Det stod Delphi på den 

ena byggnaden. Pontus Wikman tog ut pengar i en uttagsautomat och sedan gick de 

in i byggnaden. Hon tror att de åkte hiss upp till hans kontor. Det var inga 

människor på kontoret och de gick in i ett kontorsrum som vette ut mot 

Mölndalsvägen. Utanför rummet fanns det två eller tre dörrar som hon tror var 

toaletter. Det var inget konstigt med den här träffen innan de kom in på hans kontor.  

 

När de kom in i kontorsrummet låste Pontus Wikman dörren och hon satte sin 

klocka på alarm efter en halvtimme. Sedan gick det fort. Hon hade håret uppsatt i en 

tofs. Pontus Wikman tog tag i tofsen och dunkade hennes huvud i skrivbordet så 

hon blev yr. Han sade något men hon hörde inte vad för det ringde i hennes öron. 

Sedan började Pontus Wikman slå henne på olika sätt. Hon kan inte minnas hur han 

slog eller var slagen träffade för hon var fokuserad på att hålla upp sina händer för 

att skydda bakhuvudet. Han slet av hennes underkläder och slängde dem i 

papperskorgen. Pontus Wikman slog och sparkade henne. Hon låg på golvet och 

han sparkade henne i ryggen. Hon försökte vända sig för att skydda en skada hon 

hade sedan tidigare. Pontus Wikman slog henne även med vad hon först trodde var 

en linjal, men senare förstod hon att det var ett hålslag han slog med. Det var den 

delen som kan dras ut i hålslaget som han träffade henne med.  
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Pontus Wikman tog av sina byxor och tvingade ner sin penis i hennes hals. Han höll 

i hennes huvud och styrde det mot sin penis. Trots att hon stretade emot fortsatte 

Pontus Wikman att trycka in sin penis i hennes hals. Hon hade ätit gulaschsoppa 

före träffen och hon kände hur soppan åkte upp och ner i hennes hals. Vid ett 

tillfälle gurglade gulaschsoppan i näsan på henne så att hon hostade. Hon sade till 

Pontus Wikman att hon höll på att spy och bad honom att sluta. Då svarade Pontus 

Wikman att han ville att hon skulle spy. Han ställde fram en papperskorg och 

fortsatte trycka ner sin penis i hennes hals tills hon spydde i papperskorgen och på 

hans penis. Pontus Wikman tog spya från sin penis och kletade i hennes ansikte. 

Sedan fortsatte han igen. Hon minns att hon tänkte att han måste ha tvättat sin penis 

med tvål innan för hon kände en sträv smak i munnen. Hon hade ont i halsen efteråt.  

  

Han lät henne gå till toaletten för att tvätta sig, men efter en liten stund kom han 

efter och drog henne i håret tillbaka till kontoret. Hon var rädd att det skulle lossna 

hårtussar och fick gå som i ”krabbgång” tillbaka. Det var när han släpade henne 

tillbaka till kontoret som hon fick skrapsåren på ryggen. Förmodligen låg det någon 

sten eller liknande på mattan där han drog henne. När de kom tillbaka in i 

kontorsrummet puttade Pontus Wikman ner henne i en fåtölj. Han slog henne med 

örfilar och knytnävsslag. Sedan lade han henne på rygg på skrivbordet och runkade 

av sig själv. Han fick utlösning på hennes mage och det skvätte i hennes ansikte. 

Sedan ringde hennes klocka.  

 

Efteråt recenserade Pontus Wikman hennes prestation och sade att han tyckte att 

hon kunde ha spytt mer. Om de skulle ses igen ville han att hon skulle dricka två 

liter fil och mjölk så att hon skulle kunna spy mer. Hon ville bara ta sig därifrån och 

skyllde på att hennes spårvagn skulle gå. När hon kom till hållplatsen hade hon 

sådan otur att det var 25 minuter till nästa spårvagn skulle komma. Hon fick sitta på 

hållplatsen och vänta och det var då hon skrev sms:et till Petra Malmström. Hon 

tänkte mest på hur hon skulle kunna ta sig hem. Hon hade inga underkläder och 

hennes klänning var för liten. Sminket hade runnit, håret stod åt alla håll och hon 
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hade bitar av gulasch i håret efter att hon hade spytt. Hon minns att det luktade spya 

i ansiktet på vägen hem. Hon var rädd för att Pontus Wikman skulle komma efter 

henne. Hon tror inte att han förstod hur hon kände sig när hon lämnade hans kontor 

för hon försökte spela med så att han inte skulle bli aggressiv igen. Pontus Wikman 

var som två olika personer, före och efter händelsen var han artig och vänlig men 

under själva sexköpet var han aggressiv.  

 

Hon minns inte att de på förhand hade bestämt vilken typ av sexuell handling som 

skulle ske, men hon trodde att det skulle vara ett vaginalt samlag. Det som hon på 

förhand uppfattade att Pontus Wikman hade åsikter om var hur hon var klädd och 

hur hon skulle bete sig. Hon har alltid varit noga med att det har stått att hon inte 

vill ta emot våld vid sina träffar och att hon inte erbjuder analsex och deepthroat. 

Hon vet att det i alla fall har stått i hennes annonser från och till.  

 

Hon var ganska chockerad efteråt för att det hade varit så mycket våld. De 

blåmärken som syns på fotografierna som hon tagit är från träffen med Pontus 

Wikman. Hon träffade inte någon annan sexköpare som slog henne vid den här 

tidpunkten så det finns ingen annan som kan ha orsakat blåmärkena. Hon har för sig 

att hon träffade Janne Hildebrand efteråt och att han reagerade på blåmärkena. Hon 

fotograferade sina blåmärken efter någon dag eftersom hon dokumenterade det 

mesta som hände vid den här tiden. Hon hade inga vänner att prata med och 

använde sin telefon för att dokumentera männen som utnyttjade henne.  

 

Hon var inne i ett aktivt missbruk under perioden juni till december 2015, men hade 

bestämt sig för att sluta med droger en tid innan hon träffade Pontus Wikman. Hon 

hade alltså inte tagit några droger och inte heller druckit alkohol innan den första 

träffen med Pontus Wikman. Efter träffen återföll hon i missbruk och tog ecstasy 

för att döva sig, vilket antagligen är anledningen till att hon inte minns att hon 

träffade Pontus Wikman igen. Hon har absolut inte bett Pontus Wikman att slå 

henne och hon har inte dunkat sitt eget huvud i skrivbordet. Hon träffade extremt 
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många män vid den här tiden, men hon har inte förväxlat händelsen med något 

annat sexköp.  

 

Efter att hon läst Kik-konversationen mellan henne och Pontus Wikman har hon 

förstått att hon träffade honom ytterligare en gång. Det hon minns efter att ha sett 

konversationen är att hon såg en reklampelare med Arlas filmjölk och att hon tog ett 

fotografi av skylten och skickade den till Pontus Wikman på skämt och skrev 

”haha” eller något liknande. Hon tror att hon gjorde det för att ta kontrollen över 

situationen. I andra situationer då hon har upplevt något hemskt har hon försökt ta 

kommandot genom att skriva till den personen att hon vill uppleva samma sak igen. 

Det där med filmjölken var ett sådant försök genom att hon gjorde det till ett skämt. 

Andra gången hon träffade Pontus Wikman var hon införstådd med att det skulle 

vara en våldsam träff. Det visste hon inte första gången. 

 

”Utkastet” och inspelningen på diktafonen gjorde hon under tiden hon var på 

behandlingshem. Det var under 2016. Hon har gjort en inspelning på diktafon om 

träffen med Pontus Wikman. Anledningen till att den inte finns kvar är att hon 

använde behandlingshemmets diktafon och inspelningen raderades i samband med 

att hon rymde från behandlingshemmet. Senare köpte hon en egen diktafon och 

ljudfilerna från den diktafonen är de som finns sparade. I ”Utkastet” har hon gjort 

en asterisk ovanför och efter sms:et från Pontus Wikman. Det har hon gjort för att 

markera att hon skulle lägga in text där senare. Det blev dock inte av att hon skrev 

den delen för det var för långt och för jobbigt att hantera. Hon har även nedtecknat 

de handskrivna anteckningarna om de män hon träffat, däribland Pontus Wikman, 

under den tiden hon var under behandling. Hon kan inte säga närmare när 

anteckningarna har gjorts. Hon gjorde det när hon fick flashbacks och minnesbilder 

från olika händelser och för att skapa ordning för sig själv. Anledningen till att hon 

sparade skärmdumpar över vissa konversationer var för att hon ville minnas de 

träffar som gått fel så att hon skulle kunna undvika dem i framtiden. Hon hade alltid 

en inställsam ton mot sexköparna i sina chattar. Det var för att hon var beroende av 
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att sälja sex för att få pengar bl.a. till sitt missbruk. Hon var intagen för vård enligt 

LVM från den 7 december 2015 till den 14 juni 2016. Från den 5 april 2016 och 

fram till Halloweenhelgen 2016 var hon placerad på behandlingshemmet Iris.  

 

Pontus Wikman har berättat i huvudsak följande:  

 

Han tog kontakt med MC via en webbsida som heter RosaSidan, vilket är ett 

annonsforum där män och kvinnor kan skriva annonser om vad man förmedlar. På 

sidan förmedlas främst sexuella tjänster, men det kan även handla om webcam-

shower, försäljning av underkläder m.m. Han minns inte om MC:s telefonnummer 

stod i annonsen eller om han kontaktade henne via hennes Kik-alias. Det kan även 

vara så att han först skickade ett meddelande till henne via webbsidan. Varje gång 

han köper sex har han samma upplägg. Han vill att tjejen kommer i kort tight kjol, 

strumpbyxor och gärna en urringad topp. Om möjligheten ges och tjejen samtycker 

till det vill han gärna få chans att känna och klämma lite diskret på henne offentligt.  

 

Han och MC pratade i telefon och kom överens om att ses den 20 september 2015. 

Vid den tiden bodde han i Göteborg och arbetade på ett företag som heter Apsis. 

Han minns inte var de möttes, men det kan ha varit vid Korsvägen. Han vill alltid 

prata en stund med de personer han träffar på neutral mark innan den sexuella 

handlingen genomförs så han kan säkerställa att de inte är tvingade, lurade, att det 

sker med samtycke osv. Han föreslog därför att de skulle gå till Gothia Towers. De 

beställde något att dricka och pratade en stund. Han frågade bl.a. varför hon sålde 

sex och minns att MC svarade att det var för att hon tycker om sex. Han tror att hon 

även sade något som en trasslig familjesituation, men han frågade inte mer om det 

eftersom han inte ansåg att det angick honom. Innan de sågs hade det framkommit 

att han gillade och ville köpa oralsex.  

 

Han minns inte om de tog spårvagn eller taxi till hans kontor, men de tog sig dit i 

alla fall. De gick in i det lilla konferensrummet. Där fanns ett skrivbord, en stol och 
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en papperskorg. Han låste inte dörren och det fanns ingen fåtölj i rummet. MC 

ställde sig på knä och började utföra oralsex på honom. Hon lade sina händer på 

hans höfter och det fanns inget tvång. Han upplevde det som att MC drog sig mot 

honom några gånger. MC började hosta och han tog fram en papperskorg åt henne. 

Han uppfattade inte att hon spydde, men möjligen kom det lite saliv. Han höll upp 

hennes hår. Hon bad inte honom att sluta någon gång. 

 

Hon lade sig mot ett bord med magen mot skrivbordet och bad honom att smiska 

henne på rumpan. Han smiskade henne fyra eller fem gånger och avbröt sedan 

eftersom han fick ont i handen. MC bad honom att fortsätta. Hon ville även att han 

skulle dunka hennes huvud i bordet och när han sade nej till det dunkade hon själv 

sitt huvud i skrivbordet som för att visa hur hon menade. Hon bad honom även att 

slänga in henne i väggen, men det ville han inte göra. Han föste henne lite försiktigt 

mot väggen. MC bad honom att dra henne i håret. Inte heller det ville han göra så 

han drog henne över golvet i handlederna. Han tror att han drog henne 1–1,5 meter. 

Sedan var träffen slut. MC gick på toaletten och han följde henne till dörren. Han 

tyckte att oralsexet med MC var bra, men våldet som hon ville att han skulle utsätta 

henne för kändes obehagligt och ovanligt. Det var oralsexet som gjorde att han var 

intresserad av den andra träffen. MC har sagt till honom att hon lätt får blåmärken. 

 

Anledningen till att han skrev ”Du är så smutsig” i Kik-konversationen med 

målsäganden var att det hade framkommit att hon träffade många män. Han skrev  

”Och du gillar det” för att hon själv hade sagt att hon gjorde det. ”Du är äcklig” 

skrev han som svar på en kommentar från MC. Han kan inte riktigt förklara skälet 

till att MC den 28 september 2015 skrev ”Köper en yoghurt” till honom och att han 

svarade ”En???”. Han minns att de pratade i telefon vid ett tillfälle och att det då 

kom upp en diskussion om yoghurt. Som han minns det hade MC erfarenhet av att 

använda yoghurt. Han visste att man inte blir så torr i munnen om man har druckit 

yoghurt. När han skrev ”Hur ser det ut?” och ”Men är det endast rumpan som fått 

märken?” till MC på kvällen den 28 september och morgonen den 29 september 
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2015 så syftar han på den första träffen. Han tror att hans frågor beror på att han 

själv hade ont i handen från att ha smiskat MC på första träffen. Han var även orolig 

för henne eftersom han hade dragit henne i armarna på den träffen. Det utvecklades 

en viss jargong mellan dem när de skrev till varandra som han inte är stolt över i 

dag.  

 

I den mån det finns skillnader i hans förhörsuppgifter beror dessa på att han blev 

chockad när han anklagades för att ha våldtagit MC. Hela hans värld rasade 

samman. Han har alltid varit mån om att de personer han köper sexuella handlingar 

av samtycker till att göra det. Han tror inte att MC ljuger om vad hon har varit med 

om, men han tror att hon har blandat ihop tillfället då hon träffade honom med 

något annat tillfälle då hon har utsatts för våld.  

 

Tingsrättens bedömning 

Beträffande det här tillfället har MC lämnat en lång och förhållandevis detaljerad 

redogörelse för vad som hände vid träffen med Pontus Wikman. Det är också MC:s 

redogörelse för vissa detaljer som har lett till att polisen har kunnat identifiera 

Pontus Wikman som den som köpte sex av MC vid just det här tillfället. De detaljer 

som MC har berättat om och som sedan har kunnat gå att kontrollera är bl.a. Pontus 

Wikmans signalement och utseendet av det alias han använde på Kik, var Pontus 

Wikman tog ut pengar samt var och när själva träffen ägde rum. MC har vid en 

fotokonfrontation även kunnat peka ut Pontus Wikman som den person som hon 

träffade vid det här tillfället. Hon har inte känt igen någon av de andra personerna 

på fotona. Det kan också konstateras att MC inte har berättat om den andra träffen 

som tycks ha ägt rum mellan parterna trots att det enligt MC:s anteckningar var en 

ännu värre träff. Det finns alltså inget som talar för att MC har haft anledning att 

berätta om något som hon inte har utsatts för eller som hon inte kommer ihåg.  

 

MC har berättat att hon och Pontus Wikman hade kommit överens om att ses för en 

sexträff den 20 september 2015. Enligt Pontus Wikman har han alltid köpt oralsex 
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när han har köpt sex och enligt honom var det överenskommet även den här gången. 

MC har sagt sig inte kunna minnas om de hade kommit överens om någon särskild 

sexuell handling i förväg. Både MC och Pontus Wikman har i alla fall berättat att 

MC utförde oralsex på Pontus Wikman vid tillfället. Frågan är om det skedde sedan 

Pontus Wikman med våld tvingat MC till detta eller om handlingen utfördes 

frivilligt av MC.  

 

Enligt MC:s berättelse förändrades Pontus Wikmans beteende så snart de kom in på 

kontorsrummet och hon satte igång sin timer. Hon har berättat att Pontus Wikman 

tog tag i hennes hår och dunkade hennes huvud i skrivbordet så att hon blev yr och 

att han sedan började slå henne både med öppen hand och med knytnäve. MC har 

sagt sig inte kunna minnas hur Pontus Wikman slog eller var slagen träffade för hon 

var fokuserad på att hålla upp sina händer för att skydda bakhuvudet. MC har även 

berättat att Pontus Wikman slet eller klippte sönder hennes underkläder, att hon låg 

på golvet och att Pontus Wikman sparkade henne. Hon har beskrivit att han i något 

skede slog henne med vad hon trodde var en linjal, men som hon senare har förstått 

var den utdragbara delen av ett hålslag. Enligt MC har Pontus Wikman under 

händelseförloppet tagit tag i hennes huvud och sedan tryckt in sin penis i hennes 

mun och hals trots att hon stretade emot. Pontus Wikman har sedan enligt MC 

fortsatt att trycka ner sin penis i hennes hals trots att hon spydde. MC har även 

beskrivit att Pontus Wikman släpade henne i håret från toaletten tillbaka till 

kontorsrummet. MC har alltså berättat om allt det våld som åklagaren har beskrivit i 

gärningsbeskrivningen och hon har även beskrivit att han har utsatt henne för 

oralsex trots att hon stretade emot. Enligt MC har hon inte bett om att bli slagen på 

så sätt som Pontus Wikman har uppgett. Enbart att hålla fast en persons huvud 

samtidigt som man trycker in sin penis i munnen på personen och utför oralsex 

utgör sådant våld som omfattas av våldtäktsbestämmelsen (i såväl sin tidigare som 

nuvarande lydelse). Rent objektivt har MC alltså utsatts för en våldtäkt om 

åklagaren kan bevisa att Pontus Wikman har handlat på det sätt som MC har 

berättat om och MC inte har samtyckt till handlingen och våldet.  
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Tingsrätten gör samma överväganden och bedömning av MC:s allmänna 

trovärdighet och tillförlitligheten i hennes uppgifter som har redovisats ovan. I den 

här delen kan det dock konstateras att MC har lämnat flera detaljer om tillfället och 

att dessa sedan har visat sig stämma när de har kontrollerats, bl.a. beträffande 

platsen för gärningen och Pontus Wikmans signalement och alias på Kik. MC har 

även berättat att hon fick ta emot många slag och sparkar och av fotografier som 

påträffats i hennes mobiltelefon från dagarna efter händelsen följer att MC hade 

blåmärken på sin kropp dagarna efter träffen med Pontus Wikman. En detalj som 

särskilt sticker ut är att MC berättat att Pontus Wikman tryckte in sin penis så långt 

ner i halsen på MC att hon kräktes och att han sedan sade att han ville att hon skulle 

kräkas. Även detaljen om att det var just gulaschsoppa hon fick upp är en säregen 

detalj som ger intryck av att berättelsen är självupplevd. Med tanke på hur MC 

levde vid tillfället och vad som har framkommit om vad hon utsattes för vid träffar 

med olika män behöver MC:s berättelse, för att tingsrätten ska kunna lägga hennes 

berättelse till stöd för bedömningen, ett starkt stöd av den övriga utredningen i 

målet.    

 

Stödbevisningen består framför allt av skriftlig bevisning och det starkaste stödet 

får MC:s berättelse av den sms-konversation som hon hade med Petra Malmström i 

direkt anslutning till att hon lämnade Pontus Wikmans arbetsplats. I ett sms som 

MC skickade till Petra Malmström den 20 september 2015 kl. 18:19 har hon skrivit 

”mår jättedåligt. Fått så mycket stryk att jag inte vet hur jag ska kunna visa mig 

bland folk. Fick just trosorna sönderslitna och åker hem utan. det ringer i öronen 

och just nu önskar jag att jag inte fanns. Så oförståeligt att människor [går] igång på 

det dom gör. blod, slag, tårar och spyor. skäms så mycket. Fan vad dum jag känner 

mig. Skulle ge alla mina monopolpengar för en kram och en annan känsla än skam.”  
 

Petra Malmström svarade på sms:et två timmar senare. Petra Malmström är dock 

inte hörd i den här delen av målet så det är oklart om MC berättade något mer om 
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vad som hände vid det här tillfället för henne efteråt. Skälet till att Petra Malmström 

inte har hörts har inte klargjorts i målet och får därmed antas bero på att hon inte har 

kunnat lämna några mer upplysningar. Oavsett hur det förhåller sig med den saken 

är det en brist i utredningen. 

 

Åklagaren har även åberopat de fotografier av MC som hon själv tog dagarna efter 

träffen. Även om bildernas kvalitet inte är den bästa kan man se på fotografierna att 

MC hade blåmärken på vänstra och högra överarmen, på sidorna av vänstra och 

högra låret, på högra skinkan samt att hon hade punktformade skrapmärken på 

ryggen. Fotografierna är daterade den 21 och 22 september 2015 och MC har sagt 

att blåmärkena kommer från träffen med Pontus Wikman. MC har även uppgett att 

hon inte själv har orsakat blåmärkena, att hon inte har bett Pontus Wikman att skada 

henne på något vis och att det inte är någon annan sexköpare som har orsakat henne 

skadorna. Det rättsintyg som har åberopats ger ett visst stöd för att blåmärkena har 

orsakats i anslutning till träffen med Pontus Wikman, men det kan samtidigt 

konstateras att MC har sagt att hon hade träffat andra sexköpare samma dag och att 

det tar viss tid för blåmärken att framträda. Flera av vittnena i målet har dessutom 

sett blåmärken på MC under sommaren och hösten 2015 (vittnenas uppgifter 

kommer att behandlas mer nedan).   

 

MC har gjort två olika anteckningar om träffarna med Pontus Wikman. Hon gjorde 

anteckningarna långt efter händelsen, förmodligen någon gång under 2016. Det har 

inte kunnat klarläggas närmare när det har skett och om hela anteckningen är gjord 

vid ett och samma tillfälle. Av den ena anteckningen följer att MC om den här 

träffen bl.a. har skrivit att hon fick ta emot mycket stryk, att han tvingade sig ner i 

hennes hals tills hon kräktes och att han klippte eller slet av hennes underkläder och 

sedan ströp henne med dem. I den andra anteckningen har hon bl.a. skrivit att den 

första träffen var på Gothia Towers, att det var tortyrliknande sex, att hon blev 

dragen i håret, fick uppklippta kläder, fick kvävas på sina egna spyor och blev 
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sparkad i magen, boxad i ansiktet och slagen med kontorsmaterial, t.ex. en 

häftapparat och linjal. MC har även antecknat att den första träffen var drogfri. 

 

Det finns bara Kik-konversation sparad mellan parterna före den första träffen där 

det framgår att MC och Pontus Wikman har stämt träff vid Korsvägen kl. 17:00 och 

från den 28 september 2015 och fram till den 12 april 2016. Av den senare delen av 

konversationen följer att MC bl.a. skrev ”Slå mig” till Pontus Wikman den 28 

september 2015 samt att hon lite senare samma dag skrev ”Köper en yoghurt”, 

varpå Pontus Wikman svarade ”En???” och ”Hoppas för din skull att den är stor…”, 

”Var är du”, ”Och hur går det med yoghurten?” samt ytterligare lite senare samma 

dag ”Hur ser det ut?”. På det sista meddelandet svarade MC ”Märkena framträder 

nog imorgon. Syns inte men känns.”. Den 29 september skrev Pontus Wikman till 

MC ”Du och dina shorts” och ”Men är det endast rumpan som fått märken”. MC 

svarade ”Nej, men dom som är på arm och bröst har inte börjat framträda. Du slog 

hårdare där tror jag o då tar det längre tid o märkena brukar bli ”värre”. Väntar med 

spänning Tack för ett gott kokt stryk”. Efter den 29 september 2015 svarade inte 

MC på några meddelanden från Pontus Wikman.  

 

Det går inte att dra några säkra slutsatser kring händelsen den 20 september 2015 

baserat på meddelandena som har att göra med träffen som tycks ha ägt rum den 

28 september 2015. Det som sägs om att använda yoghurt och om märken och slag 

talar ändå i någon mån något mer för den version som MC har lämnat, nämligen att 

Pontus Wikman ville att hon skulle utöva oralsex tills hon spydde och att han slog 

MC även vid tillfället den 20 september. Konversationen kan dock även i viss mån 

ge stöd för att MC ville ta emot våld vid sexträffen, så som Pontus Wikman har 

påstått. Det tyder bl.a. MC:s meddelande där hon skriver att hon väntar med 

spänning på märken och tackar för ett kok stryk på. Sammantaget får man vara 

försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av konversationen.    
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Det som redovisats ovan leder ändå sammantaget till att tingsrätten gör 

bedömningen att bevisningen för att Pontus Wikman har gjort sig skyldig till det 

som åklagaren påstår är stark. Det innebär att Pontus Wikmans version av 

händelsen och den bevisning som han har åberopat ska bedömas för att ta ställning 

till om åklagarens talan därigenom är motbevisad.  

 

När det först gäller Pontus Wikmans egen berättelse så kan det sägas att han är 

överens med MC om det mesta som hänt under deras träff, förutom att oralsexet 

enligt honom varit frivilligt, att MC inte har spytt utan möjligen spottat lite saliv 

medan hon utförde oralsex samt att det har varit MC som har velat att han ska 

utsätta henne för våld, men att han inte har gjort det. Pontus Wikmans version har 

gått ut på att han och MC först hade frivilligt oralsex och att MC, sedan han hade 

kommit, bad om att ha skulle slå henne, att han skulle dunka hennes huvud i 

skrivbordet och att han skulle kasta henne i väggen. Berättelsen låter osannolik. 

Särskilt detaljer som att han har ställt fram en papperskorg till MC för att hon hostat 

saliv under oralsexet och att MC själv dunkat sitt huvud i skrivbordet och slängt sig 

själv i väggen låter inte så troliga. Detta även med beaktande av att det i målet har 

framkommit att MC har haft ett självskadebeteende (som inte har yttrat sig på det 

nu beskrivna sättet). Pontus Wikmans uppgift om att han ville träffa MC bara en 

vecka senare trots att han tyckte att våldet som MC ville utsättas för var obehagligt 

låter också märklig. Särskilt mot bakgrund av att Pontus Wikman 

sakframställningsvis har uppgett att han köpte sex vid i vart fall elva tillfällen bara 

under september månad 2015. Om det var som han berättat, att han tyckte våldet var 

obehagligt, borde han rimligen ha valt att köpa oralsex av någon annan. Även 

Pontus Wikmans förklaring att han skrev meddelandet till MC den 29 september 

2015 och frågade hur ”det” ser ut och senare en fråga om det endast är rumpan som 

fått märken förefaller tillrättalagd i efterhand. Förklaringen som Pontus Wikman har 

lämnat är att hans frågor syftade på den första träffen då MC själv hade velat att han 

skulle utöva våld mot henne.  
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Sammantaget är det alltså rättens bedömning att Pontus Wikmans uppgifter inte 

bedöms som särskilt trovärdiga. Vid bedömningen bör det dock beaktas att Pontus 

Wikman hördes om händelsen för första gången i slutet av november 2018 trots att 

MC berättat om det här tillfället för polisens utredare redan i början av samma år. 

Att förhöret hölls mer än tre år efter händelsen innebär också att Pontus Wikmans 

möjlighet att minnas vad som hände vid tillfället har försvårats. Pontus Wikmans 

svårighet att inledningsvis svara på utredarnas frågor och att han till viss del har 

ändrat sina uppgifter under utredningens gång kan alltså i någon mån förklaras av 

den långsamma lagföringen.     

 

Pontus Wikman har även åberopat flera av förhören med de vittnen från 

socialtjänsten och sjukvården som åklagaren har åberopat i andra delar av målet. 

Förhören har åberopats för att visa att MC:s uppgifter inte är tillförlitliga. Även 

tingsrätten menar att det faktum att MC har träffat flera företrädare för 

socialtjänsten och vården i nära anslutning till det här tillfället och då inte berättat 

om händelsen för någon av dem talar mot MC:s berättelse. Vittnena kände till att 

MC sålde sex och att hon även i övrigt levde ett utsatt liv så skälet till att MC inte 

berättade kan inte bero på att hon ville undanhålla information av det här slaget för 

vittnena. Anna Wång har t.ex. berättat att hon träffade MC den 21 september, men 

hon har inte sagt att MC har berättat om en våldtäkt för henne vid det tillfället. 

Även Amanda Sävenek har berättat att hon träffade MC den 21 september 2015 och 

att hon då noterade att MC hade ett blåmärke på ena armen. MC berättade då för 

Amanda Sävenek att en man hade slagit henne och att ”sånt händer”. MC tycks 

dock inte ha berättat några mer detaljer för Amanda Sävenek vid det tillfället. Även 

Emma Svanholm har berättat att hon noterat att MC hade blåmärken vid ett besök 

den 28 september 2015. Enligt Emma Svanholm har MC berättade för henne att de 

kom från en träff dagen innan när kunden hade misshandlat henne och utfört 

strypsex. Även Pia Gustafsson och Moa Svensson har berättat att de noterade 

blåmärken på MC vid något tillfälle. Pia Gustafsson har inte berättat närmare om 
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när det var och Moa Svensson har sagt att hon noterade blåmärken vid ett tillfälle i 

juli eller augusti månad 2015.  

 

Därutöver följer av den bevisning som Pontus Wikman har åberopat att MC 

konverserade med Ola Eriksson via Kik vid 20-tiden på kvällen den 20 september 

2015. Konversationen inleds med att Ola Eriksson frågar MC hur det är med henne 

varpå MC svarar ”Det är bra med mig!”. MC skriver därefter att hon har ont i 

halsen och att hon antagligen har fått halsfluss. Konversationen fortsätter och MC 

ställer bl.a. frågor till Ola Eriksson om hans sexliv och om han har lust att dela med 

sig av sina erfarenheter till henne. MC skriver även bl.a. ”Jag njuter mycket när 

någon är hårdhänt o smiskar eller slår mig (knytnävar, bett, sparkar o allt möjligt 

grrr) och då kan jag nästan komma av våldet och den där sexiga grejen som det är 

att bli nedtryckt osv. Det går jag verkligen igång på […].” MC har i målet förklarat 

att hon höll ”en viss ton” när hon skrev till sexköpare. Även med hänsyn tagen till 

det talar det som MC skrivit till Pontus Wikman inför och efter deras andra träff och 

det som hon skrivit till Ola Eriksson direkt efter den första träffen med Pontus 

Wikman emot att Pontus Wikman har utsatt henne för en våldtäkt den 20 september 

2015. I samma riktning talar även det faktum att det av utredningen framgår att MC 

över huvud taget inte har skrivit något om händelsen med Pontus Wikman i 

”Utkastet” och att det inte heller har påträffats någon ljudfil där MC har talat om 

händelsen.  

 

Vid en samlad bedömning av den bevisning som har åberopats i den här delen av 

målet anser tingsrätten att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att händelsen har 

gått till på det sätt som MC har beskrivit. Det sms som MC har skickat till Petra 

Malmström i direkt anslutning till händelsen är klart besvärande för Pontus Wikman 

och det finns alltså mycket som talar för att MC har blivit utsatt för det våld som 

hon har berättat om vid tillfället. Det är dock inte klarlagt hur våldet har förhållit sig 

till den sexuella handling som parterna inför träffen har varit överens om att 

genomföra. Den chattkonversation som MC har haft med Ola Eriksson, en person 



124

  
 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
 
Avdelning 1 

DOM 
2019-05-15 

B 5559-18 
 

 
 
 

 
som hon har sagt sig kunna vända sig till efter träffar som ”gått fel”, en kort tid efter 

händelsen talar även den mot att MC har tvingats till den sexuella handlingen 

genom våld. Det gärningspåstående som åklagaren har angett omfattar inte heller 

något påstående om annat brott. Det som tingsrätten har att ta ställning till är om 

Pontus Wikman har våldtagit MC, vilket utredningen alltså inte ger ett tillräckligt 

stöd för. Åtalet för våldtäkt ska därför ogillas.   

 

Till frågorna om skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Dennis Lembäck för våldtäkt och köp av sexuell tjänst  

(åtalspunkt 20–21) 

Yrkanden och inställning 

Åklagaren har i första hand begärt att Dennis Lembäck ska dömas för våldtäkt 

(åtalspunkt 21) enligt 6 kap. 1 § andra stycket brottsbalken i sin lydelse före den 

1 juli 2018 och i andra hand, för det fall åtalet för våldtäkt inte vinner bifall, för köp 

av sexuell tjänst (åtalspunkt 20) enligt 6 kap. 11 § brottsbalken med följande 

påstående om brott: 
 
Åtalspunkt 21 (yrkande i första hand) 
Dennis Lembäck har genomfört upprepade samlag med MC genom att otillbörligt 
utnyttja att MC på grund av medvetslöshet och/eller sömn samt drogpåverkan 
befann sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång mellan den 21 nov-
ember 2017 och den 22 november 2017 på Bronsåldersgatan, Västra Frölunda, 
Västra Götalands län. 
 
Dennis Lembäck begick gärningen med uppsåt. 
 
Åtalspunkt 20 (yrkande i andra hand) 
Dennis Lembäck har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det 
hände någon gång mellan den 21 november 2017 och den 22 november 2017 på 
Bronsåldersgatan, Västra Frölunda, Göteborgs stad. 
 
Dennis Lembäck begick gärningen med uppsåt. 

 

Målsäganden MC har biträtt åtalet. Målsägandens begäran om skadestånd, se nedan 

under rubriken skadestånd. Under samma rubrik redovisas även Dennis Lembäcks 

inställning till målsägandens begäran om skadestånd. 

 

Dennis Lembäck har erkänt köp av sexuell tjänst men förnekat våldtäkt. Han har 

medgett att han har haft samlag med MC men anfört att han inte har insett att hon 

var medvetslös, att hon sov eller var drogpåverkad. Dennis Lembäck har inte haft 

uppsåt till att MC befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Han förnekar även att 

han på ett otillbörligt sätt har utnyttjat att MC befann sig i en särskilt utsatt 

situation.  
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Utredning som har presenterats 

Dennis Lembäck har hörts över åtalet och på begäran av åklagaren har det hållits 

målsägandeförhör med MC och vittnesförhör med socialsekreteraren Amanda 

Sävenek. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat polisanmälan, 

analysresultat avseende narkotika efter provtagning på MC, sakkunnigutlåtande från 

NFC och sms-konversation mellan MC och Dennis Lembäck.  

 

Av utredningen i målet framgår inledningsvis följande. 

 

Dennis Lembäck tog kontakt med MC via RosaSidan där hon hade en annons 

inlagd. De kom överens om att han skulle köpa en sexuell tjänst av henne. De hade 

inte träffats tidigare. Han framställde via sms önskemål om tungkyssar, 69:an, oralt 

samt vaginalt sex utan kondom. Under ett telefonsamtal kom de överens om att MC 

skulle tillbringa en timma med Dennis Lembäck för 3 500 kr. Dennis Lembäck 

hämtade MC med bil strax efter kl. 19:00 och han körde med henne som 

passagerare till sin bostad. De gick tillsammans in i bostaden och MC var kvar där 

till nästa morgon när Dennis Lembäck körde henne hem. Samma dag, den 

22 november 2017, besökte MC socialsekreteraren Amanda Sävenek och sedan åkte 

MC till Gynakuten Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. MC fick 

lämna blod- och urinprov och proverna visade spår av alprazolam, morfin, kodein, 

bensoylekgonin och alfa-hydroxy-alprazolam. Senare på kvällen genomfördes en 

läkarundersökning av MC och det genomfördes även en spårsäkring med Rape-kit. 

Den 23 november kl. 20:18 tog polis upp en anmälan om bl.a. våldtäkt i vilken det 

angavs att känd gärningsman hade haft flera samlag med MC då hon varit drogad 

och sovit.  

 

Under förmiddagen den 22 november 2017 utväxlades bl.a. följande sms mellan 

MC och Dennis Lembäck. 
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MC: ”Sov jag hela tiden vi hade sex? Eller somnade jag mitt i? Hade vi sex länge, 

var det någon annan kul ställning än att jag låg ner och du över? Känns dumt att jag 

somnade. Minns såklart att jag skulle sätta på musik innan. Va det då jag somnade? 

Hoppas det va skönt ändå. Kom du ordentligt inatt eller va det bara en gång? Kram 

och tack för att du försökte väcka mig. När jag blir sådär medvetslös kan det inte va 

kul att knulla med mig. Men jag hoppas jag var skön ändå? Du är en artig kille 

Dennis the menice med slangbellan. Tack för pengarna, du får köpa sex av med 

igen när du vill. O nu när du kom i mig så vet du att du är den enda som för ta mig 

utan kondom. Puss och godnatt.” 

 

Dennis Lembäck: ”Tack ja du sov nästan hela tiden. Du somnade mitt i när jag 

precis släckte lampan och musiken i full gång. Testade missionären men gick och ta 

dig vid sidan när du vände dig om hehe ;). Jag kom flera gånger hehe typ 5-6 gånger 

och ja du var skön ändå men hade vart skönare om både hjälptes åt att knulla. 

Känns skönt att veta att jag får ta dig utan kondom och spruta in mina spermier så 

du blir den enda jag kontaktar när jag blir sugen. Får se om vi får en Dennis/[MC] 

junior haha :D. Kommer vi kunna ses och hitta på någon aktivitet ihop bowling, bio 

eller annat kul? Så vore det underbart. Du är en riktigt bra tjej [MC]. Puss :).” 

 

Under tiden fram till den 1 december 2017 gjorde Dennis Lembäck ett antal 

kontaktförsök utan att det blev någon mer träff med MC och den 1 december 2017 

förändrades tonen i sms-konversationen när MC förklarade för Dennis Lembäck att 

hon ansåg att han utsatt henne för ett jättestort övergrepp genom att ha sex med 

henne medan hon sov. Sms-konversationen mellan MC och Dennis Lembäck var tät 

under återstoden av den dagen och avslutades framåt kvällen i vad som får 

betecknas som osämja. 

 

Vid förhören har bl.a. följande uppgifter lämnats. 
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MC: 

 

När hon bestämde träff med Dennis Lembäck var hon hemma hos sin mamma. 

Tanken var att hon skulle träffa honom och ändå hinna äta middag med sin mamma 

efteråt. Hon hade tagit heroin den här dagen och innan Dennis Lembäck kom för att 

hämta henne tog hon även några lugnande tabletter. Hon berättade inte för Dennis 

Lembäck att hon hade tagit droger eftersom hon ville sälja sex till honom och det är 

inte så attraktivt och professionellt om det kommer ut att hon tar droger. Redan 

under bilresan hem till Dennis Lembäck hade hon svårt att hålla sig vaken och hon 

var tvungen att skärpa sig. Dennis Lembäck var glad och trevlig.  

 

När de kom till hans bostad sade han att hon måste vara tyst eftersom hans mamma 

sov i ett annat rum. När hon kom in i hans rum har hon en kort minnesbild av hur 

det såg ut och sedan blev det svart. Hon vet att hon fick ett glas vatten innan hon 

slocknade och det kanske bidrog till att tabletterna verkade snabbare. Hon vaknade 

nästa morgon vid nio- eller tiotiden och hon visste först inte var hon befann sig. 

Hon visste inte heller vad som hade hänt. Hon tänkte att hon måste ha somnat och 

att det var skönt att ha sovit ut. Dennis Lembäck sade ”God morgon min sköna” 

eller något liknande. När hon reste sig kände hon att det rann sperma från underlivet 

och hon hade ont i halsen och i höften. Hon tror inte att hon ställde några särskilda 

frågor men Dennis Lembäck sade att hon hade däckat. Hon försökte tacka för sig på 

ett artigt sätt eftersom hon hade bråttom hem och hon tackade nej till att äta frukost. 

Hennes mamma hade uppenbarligen blivit orolig när hon inte kom hem och hade 

försökt att nå henne flera gånger.  

 

Det verkade som om Dennis Lembäck i själva verket ville ha en flickvän. Hon och 

Dennis Lembäck pratade om att ses igen och hon ville inte säga att hon kände sig 

kränkt. Hon skämdes och hon förstod inte vad som hade hänt. Det var därför hon 

skrev sms-meddelandet till honom där hon ställde frågor för att fiska efter vad som 

hade hänt. Hon ville veta om han hade haft sex med henne när hon var ”borta”. Det 
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var inte OK för henne. Hennes mamma körde henne till gynakuten och eftersom 

hon fick vänta väldigt länge där gick en stor del av dagen åt till det besöket. Hon 

förstod först inte att hon även måste göra en polisanmälan utan trodde att det skulle 

ske automatiskt när hon besökte gynakuten. När hon dagen därpå förstod att hon 

själv måste anmäla saken till polisen ringde hon 114 14. Det kom poliser hem till 

henne och tog upp anmälan.  

 

Hon och Dennis Lembäck hade avtalat om sex under en timma och det fanns inte 

något utrymme för kompromiss. De hade inte alls pratat om vad som skulle hända 

om hon slocknade. Köpet av sexuell tjänst förutsatte givetvis att hon var vaken och 

hon brukade göra klart för sina kunder att hon inte gjorde analsex och att 

sexköparen inte fick slå henne. Framgår inte villkoren i sms-konversationen har de 

gjort upp det per telefon. Hon har också ett minne av att de har talat med varandra i 

telefon. Hon fick pengarna eftersom hon alltid tar betalt i förväg. Hon hann inte ens 

klä av sig innan hon slocknade och de hade inte rört vid varandra då. Det som hon 

har berättat för polisen i ett förhör den 23 november 2017 var vad Dennis Lembäck 

hade berättat för henne medan hon var kvar i hans bostad. Det stämmer som hon har 

sagt i ett förhör att hon har lätt för att ”däcka” när hon tar lugnande tabletter. Hon 

berättade inte det för Dennis Lembäck, men det är inte OK att ha sex med den som 

sover. Dennis Lembäck hade inte köpt sex av henne före det här tillfället. Han sade 

till henne att han hade kommit fem eller sex gånger och att sexet var OK fast hon 

hade somnat. Han berättade även att han hade sex med henne medan hon sov. Hon 

skrev något slentrianmässigt till Dennis Lembäck om att de skulle ses och några 

dagar senare skrev hon till honom för att han skulle inse att han hade gjort fel när 

han hade sex med henne när hon var däckad.   

 

Den 22 november 2017 träffade hon Amanda Sävenek och det bestämdes då att hon 

skulle få plats på en kvinnojour. Innan mötet hade hon ingen bostad och sov oftast 

på en madrass på golvet hemma hos sin mamma. Hon var beroende av att sälja sex 
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för att finansiera sitt drogmissbruk. Hon hade tagit droger även den 22 november 

när hon var hos Amanda Sävenek.  

 

Hon var rädd under den pågående förundersökningen och hon var väldigt 

nedgången av droger. Hon hade inte anmält någon innan hon gjorde polisanmälan 

mot Dennis Lembäck. De andra anmälningarna har polisen tagit upp självmant. Vid 

den tidpunkten pågick utredning om andra brott som begåtts mot henne. Hon vet 

inte om hon hade blivit förhörd om andra våldtäkter innan hon gjorde anmälan. 

Under utredningens gång har hon lämnat allt material till polisen för att hjälpa till 

att utreda brott eftersom hon tycker att det är viktigt. Hon skrev sms till Dennis 

Lembäck efter händelsen för att få reda på vad som hänt medan hon var däckad och 

för att samla bevis. Det är bara den omständigheten att hon kände sperma på benet 

när hon reste sig på morgonen och att Dennis Lembäck skrev till henne att han hade 

kommit fem eller sex gånger när hon sov som gör att hon drar slutsatsen att han 

hade sex med henne flera gånger när hon var däckad.  

 

Dennis Lembäck: 

 

Det stämmer att han och MC hade bestämt att träffas under en timma. Han 

kontaktade henne via RosaSidan eftersom han ville hitta någon som han kunde vara 

tillsammans med. Det hade inte gått så bra att hitta en flickvän så han tänkte försöka 

genom att kontakta någon via RosaSidan. Det är en sexsida. Han hämtade upp MC 

och i bilen verkade hon glad och trevlig. Han fick intrycket att hon var en jättebra 

tjej och de pratade om Pokémon Go och annat. Han märkte inte att hon var 

påverkad av droger och han använder inte droger själv så han vet inte så mycket om 

hur man blir då. När han tittade på MC hade hon öppna ögon. Han ville egentligen 

hitta en flickvän och därför tänkte han att det kanske kunde bli något mellan dem.  

 

De kysstes utanför huset där han bor och när de kom in kanske han erbjöd MC 

något att dricka. Det måste ha varit Cola eller vatten eftersom det var det som fanns 
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hemma. När de kom in i huset var MC inte lika pigg men hon var fortfarande glad. 

Han behövde gå till toaletten. Sedan kysstes de lite och satte på musik. De klädde 

av sig var för sig. De kysstes igen och sedan hade de oralsex och det kanske var då 

som hon hostade. Han var glad att träffa henne och kunde inte riktigt hålla sig så 

han kom lite. Sedan red hon honom och då kom han igen. MC lade ner sitt huvud 

mot hans axel och när de skulle byta ställning märkte han att MC hade lite 

halvöppna ögon. Först förstod han inte att hon sov. Han tänkte att hon kanske vilade 

lite. Han försökte väcka henne men det gick inte så då slutade han ha sex eftersom 

det inte var så kul när han förstod att hon hade somnat. Han försökte prata med 

henne men hon ville inte vakna. De höll på i kanske 10 till 15 minuter, men han 

slutade när han förstod att hon sov. När han i förhör har sagt att han fortsatte trots 

att han hörde att hon snarkade så har han inte förstått frågan. Det var många frågor 

och det blev virrigt i huvudet på honom. Han kan ha fortsatt med samlaget en liten 

stund efter att MC hade somnat, men det var innan han förstod att hon sov. När han 

förstod att hon sov slutade han. Han drog täcket över MC när hon hade somnat. Han 

skrev ett sms till henne för att säga god natt innan han själv lade sig bredvid för att 

sova.   

 

Han skulle egentligen ha börjat jobba kl. 05:00 nästa morgon men eftersom MC sov 

och snarkade ringde han sitt jobb och sade att han var sjuk. Han tyckte att de hade 

något gemensamt och tänkte att de kanske kunde hitta på något under dagen. De 

pratade inte så mycket på morgonen och hon ville inte ha frukost trots att hans 

mamma hade förberett frukost åt dem. Han erbjöd sig att köra hem henne så han 

gjorde det och sedan återvände han hem. När han skrev ett sms till MC om att det 

hade gått för honom fem eller sex gånger var det för att imponera på henne. Han 

ville skriva något som gjorde henne glad och har förstått att det är bra om man 

kommer många gånger. Han blev glad när hon frågade om hans namn och ville se 

hans bild på Facebook för då trodde han att hon var intresserad av honom. Han 

frågade henne om de kunde ses igen och hitta på en aktivitet som att bowla eller 

något sånt. Det var inte bra att MC var prostituerad och han ville hjälpa henne ur 
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det. Han trodde efteråt att allt var bra mellan dem. Efter ett tag blev MC en helt 

annan person och han blev rädd eftersom han uppfattade att det var något konstigt.    

 

Han visste inte riktigt vad han skulle säga i förhöret hos polisen och han förstod inte 

riktigt vad de var ute efter. Han var helt chockad under det första förhöret och 

ibland hade han svårt att förstå frågorna. Han var stressad. Han fick frågor många 

gånger om han hade haft sex med MC efter att hon hade somnat. Han hade svårt att 

förklara att hon inte hade somnat när de hade sex. När han svarade att hon sov 

nästan hela tiden så menade han att MC sov nästan hela tiden som hon var hemma 

hos honom. Hon var vaken i kanske 15 minuter och sen sov hon hos honom hela 

natten. Han tänkte inte på om det kunde vara så att MC var sjuk. Han trodde att hon 

var trött. Han hade inte mer sex med MC efter att han förstod att hon hade somnat. 

Han har inte haft någon sexuell relation tidigare. Han har haft sex med andra men 

har bara haft en flickvän. De var ihop i sex månader men hade inte sex. Innan han 

träffade MC hade han testat sig eftersom han hade haft sex med andra tidigare. Han 

tänkte att han skulle träffa MC fler gånger och egentligen ville han inte betala henne 

eftersom han ville bli hennes pojkvän. 

 

Amanda Sävenek: 

 

MC kom till henne på socialkontoret och hon minns inte om det var ett bokat besök 

eller om MC behövde träffa någon akut. När MC kom till henne mådde hon inte bra 

och hon tror att MC kom för att hon hade varit med om något. MC berättade att hon 

hade träffat en sexköpare och att hon hade blivit kvar hela natten. MC sade att hon 

inte vet om hon hade somnat eller om hon hade fått något. MC visste inte riktigt vad 

som hade hänt och hon trodde att mannen hade haft sex med henne flera gånger 

medan hon sov. Hon tror att MC hade tagit något för hon verkade omtöcknad. MC 

var ledsen och hon hade ett kroppsspråk som var lite undvikande. Det kan stämma 

att hon i förhör har beskrivit MC som ledsen, kränkt och lite uppgiven. Hon hade 
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varit med om något som hon inte hade valt själv. Hon skulle sälja sex, men det var 

inte meningen att hon skulle bli kvar hela natten hos sexköparen.  

 

Hon hade haft kontakt med MC sedan hösten 2015 så de hade träffats under lång 

kontakt. Vid det här tillfället beviljades MC boende på en kvinnojour.  

 

Tingsrättens bedömning 

Det är klarlagt i målet att MC och Dennis Lembäck hade stämt träff den aktuella 

dagen och att syftet med träffen var att Dennis Lembäck skulle köpa sex av MC. De 

var överens om att sexköpet omfattade bl.a. vaginalt samlag utan kondom. MC har 

berättat att hon vid den aktuella tidpunkten missbrukade bl.a. heroin och lugnande 

tabletter, vilket är en kombination man blir trött av. Hon hade tagit heroin tidigare 

på dagen och strax innan hon gick för att möta Dennis Lembäck tog hon några 

tabletter med lugnande. MC har sagt att hon redan under bilfärden hem till Dennis 

Lembäck kände sig trött och hon fick anstränga sig för att hålla sig vaken. MC har 

dock uppgett att hon var mån om att Dennis Lembäck inte skulle förstå att hon hade 

tagit droger för hon var i behov av pengarna från sexköpet och det var inte bra för 

affärerna om det kom ut att hon tog droger. Hon vet alltså inte om Dennis Lembäck 

uppfattade att hon var trött. Frågan är om det är bevisat att Dennis Lembäck 

genomförde upprepade samlag med MC genom att otillbörligt utnyttja att MC 

befann sig i en särskilt utsatt situation på grund av medvetslöshet och/eller sömn 

samt drogpåverkan. 

 

Enligt MC:s minnesbild däckade hon helt nästan direkt när de kom hem till Dennis 

Lembäcks bostad. Det enda hon minns från tillfället är att hon fick ett glas vatten. 

Av förhör från förundersökningen som har lyfts fram under förhöret med MC under 

huvudförhandlingen framgår dock att MC tidigare har berättat att hon och Dennis 

Lembäck klädde av sig sina kläder själva och sedan lade sig på sängen. MC har 

även berättat i tidigare förhör att hon fick betalt av Dennis Lembäck, att hon lade 

sina pengar i väskan samt att hon mindes att hon satte på musik på sin mobil. I 
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förhöret har MC även sagt att hon tyckte det var konstigt att hon somnade för hon 

kände sig inte alls trött. Dessa uppgifter har MC lämnat till polisen bara någon dag 

efter själva händelsen och de tyder alltså på att MC var vaken en längre stund än 

vad hon kan minnas i dag. Det sagda betyder emellertid även att de enda uppgifter 

som finns om vad som faktiskt hände i Dennis Lembäcks bostad under kvällen och 

natten är de som Dennis Lembäck själv har lämnat. Enligt Dennis Lembäcks 

berättelse hade han och MC vaginalt samlag och MC somnade under tiden som 

samlaget pågick. Dennis Lembäck har hävdat att han avbröt samlaget så snart han 

insåg att MC sov och han inte kunde väcka henne.  

 

Beträffande MC:s tillstånd den här natten kan det inledningsvis konstateras att 

medvetslöshet är ett medicinskt och livshotande tillstånd och att det inte finns någon 

utredning som tyder på att MC har varit medvetslös vid tillfället. Genom såväl 

MC:s som Dennis Lembäcks uppgifter är det dock utrett att MC sovit djupt, 

sannolikt till följd av det narkotikabruk som MC har berättat om. Det är dock inte 

visat att Dennis Lembäck kände till eller borde ha känt till att MC hade använt 

droger den här dagen. MC har enligt egen uppgift ansträngt sig för att undanhålla 

den vetskapen från Dennis Lembäck och han har själv sagt sig helt sakna kunskap 

om och erfarenhet av narkotikabruk. Den del av åklagarens gärningsbeskrivning 

som Dennis Lembäck kan hållas ansvarig för är alltså att han otillbörligen har 

utnyttjat att MC på grund av sömn befann sig i en särskilt utsatt situation. För att 

Dennis Lembäck ska kunna dömas krävs det dock att det är bevisat i målet att han 

har fortsatt att ha samlag med MC efter att han insett att hon hade somnat. Det enda 

som tyder på att så är fallet är det sms som Dennis Lembäck skickat till MC och 

som redogjorts för ovan. Av sms-konversationen framgår att det var MC som senare 

samma dag som Dennis Lembäck skjutsat hem henne ställde en fråga till honom om 

vad som hände under natten. Dennis Lembäck svarade att han hade kommit mellan 

fem och sex gånger under natten och att han hade fortsatt att ha sex med henne efter 

att hon hade somnat. Av MC:s berättelse följer att det är uppgifterna i det sms:et 
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och det faktum att hon kände sperma på benet på morgonen som medförde att hon 

anmälde saken till polis. 

 

Dennis Lembäck har beträffande sms:et sagt att han försökte imponera på MC och 

göra henne glad när han skrev att han hade kommit flera gånger under natten. Även 

om förklaringen kan låta märklig är den bl.a. mot bakgrund av att både Dennis 

Lembäck och MC har berättat att Dennis Lembäck hoppades att MC skulle bli hans 

flickvän inte så osannolik att den kan bortses från. Genom förhöret med Dennis 

Lembäck har det vidare framkommit att han inte har så stor erfarenhet av relationer 

och det därmed sammanhängande sociala samspelet. Dennis Lembäck har vidare 

förklarat att han med ”du sov nästan hela tiden” menade att MC sov nästan hela 

tiden hon var hemma hos honom. Enligt Dennis Lembäck syftade han alltså inte på 

att MC sov nästan hela tiden som de hade sex. De uppgifter som Dennis Lembäck 

har lämnat om tillfället under huvudförhandlingen och som alltså går ut på att 

parterna hade vaginalt samlag så som de kommit överens om när MC plötsligt 

somnade och att Dennis Lembäck då avbröt det hela ska alltså godtas.  

 

Det som MC har berättat för Amanda Sävenek om att hon blivit våldtagen medan 

hon sov leder inte till någon annan slutsats. Det beror på att MC:s uppgift till vittnet 

helt bygger på det som Dennis Lembäck har berättat i sitt sms. Eftersom MC inte 

har några egna minnesbilder från händelsen kan hon inte ha berättat om sådana för 

vittnet. Sammantaget betyder det att Dennis Lembäck inte kan dömas för våldtäkt. 

Han ska i stället dömas för köp av sexuell tjänst i enlighet med sitt erkännande och 

åklagarens i andra hand framställda yrkande. Dennis Lembäcks erkännande stöds av 

utredningen i målet. 

 

Till frågorna om skadestånd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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Åtalet mot Michael Sjöö Asplund för narkotikabrott (stämningsansökan 

daterad den 21 mars 2019) 

Åklagaren har begärt att Michael Sjöö Asplund ska dömas för narkotikabrott enligt 

1 § första stycket 1 p narkotikastrafflagen (1968:64) med följande påstående om 

brott: 
Michael Sjöö Asplund har olovligen innehaft 8.85 gram och 1 tablett amfetamin, 
2 tabletter alprazolam, 2.45 gram cannabis, 5 tabletter MDMA, 21.32 gram och 
5 kapslar dextrometorfan/levometorfan, 2 tabletter lisdexamfetamin och 1 tablett 
norfludiazepam, som är narkotika. Det hände den 30 maj 2018 på Daltorpsgatan, 
Göteborgs stad. 
 
Michael Sjöö Asplund begick gärningen med uppsåt. 
 

 

Åklagaren har begärt att den narkotika som har tagits i beslag från Michael Sjöö 

Asplund ska förverkas från honom enligt 6 § narkotikastrafflagen.  

 

Michael Sjöö Asplund har erkänt att han har innehaft den narkotika som åklagaren 

har åtalat honom för och hans erkännande får stöd av övrig utredning i form av 

beslagsprotokoll och analysbesked. Michael Sjöö Asplund ska dömas för att han 

olovligen har innehaft narkotika i enlighet med åtalet, dock enligt 1 § första stycket 

6 p narkotikastrafflagen (1968:64). 

 

Till frågorna om påföljd m.m. återkommer tingsrätten nedan.  
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PÅFÖLJD 

 

Denny Olofsson  

Denny Olofssons belastningsregister innehåller inte någonting utöver anteckningar 

om trafikförseelser. 

 

Av ett yttrande från Kriminalvården framgår att Denny Olofsson i allt väsentligt har 

levt under ordnade sociala förhållanden. Han har dock med anledning av 

misstankarna om brott sagt upp sig från sin anställning och uppgett att han är beredd 

att ta ansvar för delar av gärningarna och konsekvenserna av dem. Han har på egen 

hand sökt kontakt med KAST, för att komma tillrätta med sitt beteende att köpa sex. 

KAST är en mottagning inom Göteborgs stad, Social resursförvaltning, som vänder 

sig till personer som köper sexuella tjänster. Det bedöms att straffvärdet för 

gärningarna är så högt att det saknas förutsättningar för att föreslå en frivårdande 

påföljd.  

 

De brott som tingsrätten dömer Denny Olofsson har ett mycket högt straffvärde och 

de är dessutom till sin art sådana att någon annan påföljd än fängelse inte kan 

komma i fråga. Straffvärdet för gärningarna motsvarar fängelse fyra år och 

fängelsestraffets längd ska bestämmas i enlighet med straffvärdet. 

 

Ola Eriksson  

Ola Eriksson förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Det avser ett 

beslut om kontaktförbud. Beslutet gäller till och med den 17 juni 2019.  

 

Av ett yttrande från Kriminalvården framgår att Ola Eriksson i allt väsentligt har 

levt under ordnade sociala förhållanden. Genom personutredningen har det dock 

framkommit att Ola Eriksson har ett gränsöverskridande beteende i förhållande till 

köp av sexuella tjänster. Genom sitt handlande anser Frivården att han tar avstånd 
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från rådande samhälleliga och sociala normer och hans beteende möjliggörs genom 

prokriminella attityder och värderingar. Detta har pågått under lång tid. Frivården 

bedömer därför att Ola Eriksson har ett övervakarbehov och har angett att det är av 

vikt att han bereds hjälp med att identifiera riskabla tanke- och beteendemönster, får 

möjlighet till ökad probleminsikt och även kan öka tilliten till sin egen förmåga att 

uppnå en bestående förändring. Ola Eriksson bedöms vara i behov av hjälp att förstå 

och hantera gränsdragningar, relationer och känslor. Dessa behov kan tillgodoses i 

Kriminalvårdens behandlingsprogram ROS (Relations- och 

Samlevnadsprogrammet). Ola Eriksson har bedömts lämplig att utföra 

samhällstjänst.  

 

Ola Eriksson ska nu dömas för köp av sexuell handling av barn, två fall av försök 

till köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst samt för 

barnpornografibrott, ringa brott. Det samlade straffvärdet bedöms uppgå till 

fängelse i tre månader. Vid straffets bestämmande ska dock hänsyn tas till att Ola 

Eriksson, trots att åtalet för de mest allvarliga brotten ogillas, sannolikt kommer att 

avskedas från sitt arbete. Detta då han enligt sin egen berättelse har genomfört köp 

av sexuella tjänster på sin arbetsplats samt då han nu döms för att ha begått samt 

försökt att begå sexualbrott mot barn. Straffet bestäms till fängelse i två månader.     

 

Kiev Carrasco 

Kiev Carrasco förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 

1 mars 2018 av Göteborgs tingsrätt för koppleri och påföljden bestämdes till 

villkorlig dom i förening med dagsböter. Koppleribrottet var begånget mellan den 1 

januari 2016 och den 15 september 2017. Det brott som Kiev Carrasco nu ska 

dömas för är alltså begånget före den tidigare meddelade domen och även inom den 

tidsperiod som gällde för det tidigare brottet. För köp av sexuell tjänst av det slag 

som Kiev Carrasco ska dömas för nu bestäms påföljden normalt till dagsböter. 

Tingsrätten anser dock att den tidigare utdömda påföljden ska omfatta även det nya 

brottet. Vid den bedömningen har tingsrätten även tagit hänsyn till att Kiev 
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Carrasco har varit frihetsberövad som anhållen under två dagar för bl.a. den gärning 

som prövas genom denna dom.   

 

Kjell Erik Norberg, Göran Bjelkfelt och Thomas Pardell 

Kjell Erik Norberg, Göran Bjelkfelt och Thomas Pardell förekommer inte i 

belastningsregistret. Påföljden för dem ska bestämmas till dagsböter. Eftersom Kjell 

Erik Norberg döms för köp av sexuell tjänst i två fall ska det för honom bestämmas 

ett högre antal dagsböter än för Göran Bjelkfelt och Thomas Pardell. Storleken av 

varje bot bestäms utifrån var och ens inkomstförhållanden.  

 

Spiken Säll 

Spiken Säll förekommer under två avsnitt i belastningsregistret, men de 

anteckningarna avser gärningar så långt tillbaka i tiden att de saknar betydelse för 

påföljden i detta mål. Påföljden ska även för Spiken Säll bestämmas till dagsböter. 

 

Michael Sjöö Asplund  

Michael Sjöö Asplund förekommer inte i belastningsregistret.  

 

I målet har inte inhämtats någon personutredning beträffande Michael Sjöö 

Asplund. Av de uppgifter som lämnats vid huvudförhandlingen framgår att Michael 

Sjöö Asplund saknar sysselsättning och att han brukar narkotika. Michael Sjöö 

Asplund har berättat att han är föremål för en utredning avseende ADHD vid 

Psykiatrimottagningen Gamlestaden och att han väntar på resultatet av den 

utredningen. Han har använt bl.a. amfetamin som självmedicinering för ADHD och 

han har tagit andra preparat för smärtlindring. Vissa av dem har varit förskrivna av 

läkare, men inte alla. Han har smärtor efter en ryggskada, men han anser att han är 

kapabel att genomföra samhällstjänst så länge den inte innebär tunga lyft. Han har 

talat med sin försvarare om påföljder och hans uppfattning är att han skulle vara 
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hjälpt av en påföljd i form av skyddstillsyn. Han är även villig att genomföra 

samhällstjänst om tingsrätten anser att det är nödvändigt. 

 

Straffvärdet för Michael Sjöö Asplunds brott motsvarar fängelse två månader och 

narkotikabrottet är av sådan art att det talar för att välja fängelse som påföljd om 

inte särskilda skäl talar för val av annan påföljd. Michael Sjöö Asplunds lite oklara 

förhållanden och hans bruk av narkotika visar att det finns ett behov av stöd och 

kontroll. En skyddstillsyn framstår därför som den lämpligaste påföljden för att om 

möjligt avhålla honom från att återfalla i brott. Tingsrätten anser även att det inte 

finns skäl att ifrågasätta att Michael Sjöö Asplund klarar av att genomföra en 

samhällstjänst. Det finns därför särskilda skäl att bestämma påföljden till 

skyddstillsyn. Hade fängelse valts som påföljd hade fängelsestraffets längd bestämts 

till två månader och samhällstjänsten ska därför omfatta 60 timmar. 

 

Dennis Lembäck 

Dennis Lembäck förekommer inte i belastningsregistret. Påföljden för köp av 

sexuell tjänst är dagsböter. Böterna ska dock med tillämpning av 33 kap. 6 § 

brottsbalken i sin lydelse före den 1 april 2019 anses erlagda eftersom Dennis 

Lembäck har varit frihetsberövad i målet.  

 

HÄKTNING 

 

Tingsrätten har bestämt påföljden för Denny Olofsson till ett långt fängelsestraff. 

Det finns risk för att han undandrar sig detta straff om han försätts på fri fot. För 

våldtäkt mot barn är det dessutom inte föreskrivet lindrigare straff än två års 

fängelse och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Denny Olofsson ska 

därför vara kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen kan verkställas mot honom.  
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MÅLSÄGANDENAS BEGÄRAN OM SKADESTÅND 

 

Begäran om skadestånd som riktats mot Denny Olofsson 

MD har begärt att tingsrätten förpliktar Denny Olofsson att betala skadestånd till 

henne med sammanlagt 326 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 24 maj 

2016 till dess betalning sker. Av beloppet avser 300 000 kr ersättning för kränkning, 

15 000 kr ersättning för sveda och värk samt 11 000 kr utlägg för 

psykologkostnader (10 x 1 100 kr).  

 

MD har uppgett att kränkningsersättningen avser samtliga åtalade gärningar och att 

kostnaden för psykolog har uppkommit med början i augusti 2018. 

 

Denny Olofsson har motsatt sig MD:s begäran om skadestånd och förklarat att han 

inte kan godta något belopp som skäligt. Han har godtagit sättet att beräkna räntan. 

 

Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten har funnit utrett att Denny Olofsson har gjort sig skyldig till våldtäkt 

mot barn vid i vart fall sex tillfällen under perioden mellan den 31 juli 2012 och den 

24 maj 2013. Det är också bevisat att han har köpt sexuella tjänster av MD vid 

minst 15 tillfällen under perioden fr.o.m. den 25 maj 2013 t.o.m. den 24 maj 2016.  

 

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot 

dennes person, frihet, frid eller ära ska, enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen, ersätta 

den skada som kränkningen innebär. Skadestånd med anledning av en kränkning 

bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen efter vad som är skäligt 

med hänsyn till handlingens art och varaktighet varvid vissa angivna 

omständigheter ska beaktas. Av 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen framgår 

att ersättningen för kränkning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn 

till bl.a. handlingens varaktighet. Enligt bestämmelsens förarbeten avses att 
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övergrepp som upprepas eller sker under en längre tidsrymd typiskt sett anses 

innebära svårare kränkningar av den personliga integriteten än om motsvarande 

övergrepp sker vid endast ett tillfälle. Vid upprepade övergrepp som sträcker sig 

över en lång tidsrymd ska ersättningen bestämmas högre än vid enstaka övergrepp. 

I praxis har kränkningsersättning bestämts efter en sammanvägd bedömning av 

samtliga ersättningsgrundande brott och har varit fråga om att göra en 

helhetsbedömning av den samlade kränkning som den aktuella brottsligheten kan 

anses ha medfört (se Högsta domstolens dom den 20 december 2018 i mål T 2043-

18 med hänvisningar). 

 

Denny Olofsson har under en tid av närmare tio månader utsatt MD för våldtäkt mot 

barn vid i vart fall sex tillfällen. Utgångspunkten är att en gärning av detta slag i 

allmänhet motiverar en kränkningsersättning om 100 000 kr när gärningen inte har 

inneburit annat våld eller tvång än det som ligger i att brottet riktats mot ett barn. 

Ersättning för kränkning kan lämnas med högre belopp om det finns försvårande 

omständigheter. För köp av sexuell handling av barn har Brottsoffermyndigheten i 

ett fall bestämt ersättning för kränkning med 10 000 kr. I detta mål är det fråga om 

15 tillfällen. Med utgångspunkt från dessa belopp anser tingsrätten att den begärda 

ersättningen om 300 000 kr för kränkning är skälig och ska dömas ut. När det gäller 

yrkad ersättning för sveda och värk är den i överensstämmelse med praxis och det 

är även visat att MD haft kostnader för terapisamtal med totalt 11 000 kr. MD ska 

därmed tillerkännas hela det begärda skadeståndet jämte ränta. 

 

Begäran om skadestånd som riktats mot Ola Eriksson 

Skadestånd för grovt koppleri och två fall av grov våldtäkt (åtalspunkt 4–6) 

Målsägande MC har begärt att tingsrätten ska förplikta Ola Eriksson att betala 

skadestånd till målsäganden för kränkning med 350 000 kr plus ränta enligt 6 § 

räntelagen på beloppet från den 30 september 2015 till dess betalning sker. Om Ola 

Eriksson inte skulle dömas för samtliga brott som åklagaren har begärt har 
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målsäganden MC förklarat att det begärda beloppet fördelar sig med 150 000 kr för 

var och en av gärningarna i åtalspunkterna 5 och 6 (grov våldtäkt) samt med 50 000 

kr för gärningen i åtalspunkten 4 (grovt koppleri). 

 

Målsägande MC har även begärt att tingsrätten ska förplikta Ola Eriksson att betala 

skadestånd till målsäganden för sveda och värk med 30 000 kr plus ränta på 

beloppet enligt 6 § räntelagen från den 30 september 2015 till dess betalning sker.  

 

Ola Eriksson har motsatt sig att betala skadestånd till MC med hänvisning till sin 

inställning till brotten. Han har inte godtagit något belopp som skäligt. Sättet att 

beräkna ränta har Ola Eriksson dock accepterat.  

 

Tingsrättens bedömning 

Med hänsyn till hur tingsrätten har bedömt åtalet ska MC:s begäran om skadestånd 

lämnas utan bifall. 

 

Skadestånd för köp av sexuell handling av barn (åtalspunkt 7) 

Målsägande ME har begärt att tingsrätten förpliktar Ola Eriksson att till henne 

betala skadestånd med 10 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 

14 oktober 2017 till dess betalning sker. Beloppet avser ersättning för kränkning. 

 

Ola Eriksson har bestritt ME:s begäran om skadestånd och förklarat att han inte kan 

godta något belopp som skäligt. Han har godtagit sättet att beräkna räntan. 

 

Tingsrättens bedömning. 

Ola Eriksson har förmått ME, som bara var 17 år, att tillhandahålla en sexuell 

handling mot betalning. Tingsrätten anser med hänsyn till omständigheterna kring 

gärningen att det har varit fråga om en sådan kränkning att den begärda ersättningen 

får anses vara skälig. ME:s begäran om skadestånd ska därför bifallas. 
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Skadestånd för försök till köp av sexuell handling av barn (åtalspunkt 9) 

Målsäganden MB har begärt att tingsrätten förpliktar Ola Eriksson att till henne 

betala skadestånd med 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 april 

2018 till dess betalning sker. Beloppet avser ersättning för kränkning. 

 

Ola Eriksson har bestritt MB:s begäran om skadestånd och förklarat att han inte kan 

godta något belopp som skäligt. Han har godtagit sättet att beräkna räntan. 

 

Tingsrättens bedömning. 

I denna åtalspunkt är fråga om försök till köp av sexuell handling av barn. Nämnden 

för brottsskadeersättning har prövat rätten till ersättning när någon har försökt 

förmå ett barn att visa sig naken inför en webbkamera och gjort bedömningen att 

det inte inneburit en sådan allvarlig kränkning av barnets integritet att ersättning kan 

lämnas. Omständigheterna i denna åtalspunkt får anses vara jämförbara och det 

finns inte skäl att göra någon annan bedömning än Nämnden för 

brottsskadeersättning. MB:s skadeståndsanspråk ska därför lämnas utan bifall. 

 

Skadestånd för försök till köp av sexuell handling av barn (åtalspunkt 10) 

Målsägande MF har begärt att tingsrätten förpliktar Ola Eriksson att till henne 

betala skadestånd med 5 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 april 

2018 till dess betalning sker. Beloppet avser ersättning för kränkning. 

 

Ola Eriksson har bestritt MF:s begäran om skadestånd och förklarat att han inte kan 

godta något belopp som skäligt. Han har godtagit sättet att beräkna räntan. 
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Tingsrättens bedömning 

I denna åtalspunkt gör tingsrätten inte någon annan bedömning än den som 

redovisats i fråga om skadeståndet i anslutning till åtalspunkt 9. MF:s begäran om 

skadestånd ska således lämnas utan bifall. 

 

Begäran om skadestånd som riktats mot Pontus Wikman 

Målsägande MC har begärt att tingsrätten ska bestämma att Pontus Wikman ska 

betala skadestånd till målsäganden för kränkning med 100 000 kr plus ränta enligt 

6 § räntelagen på beloppet från den 20 september 2015 till dess betalning sker.  

 

Målsägande MC har även begärt att tingsrätten ska bestämma att Pontus Wikman 

ska betala skadestånd till målsäganden för sveda och värk med 15 000 kr plus ränta 

på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 20 september 2015 till dess betalning 

sker.  

 

Pontus Wikman har motsatt sig att betala skadestånd till MC med hänvisning till sin 

inställning i ansvarsdelen. Han har godtagit beloppet och sättet att beräkna ränta 

som i och för sig skäligt.  

 

Tingsrättens bedömning 

Med hänsyn till hur tingsrätten har bedömt åtalet ska MC:s begäran om skadestånd 

lämnas utan bifall. 

 

Begäran om skadestånd som riktats mot Dennis Lembäck 

MC har begärt att tingsrätten ska förplikta Dennis Lembäck att betala skadestånd till 

henne med 115 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 november 2017 

till dess betalning sker. Av beloppet avser 100 000 kr ersättning för kränkning och 

15 000 kr ersättning för sveda och värk. 
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Dennis Lembäck har motsatt sig att betala skadestånd till MC med hänvisning till 

sin inställning till brottet. Han har uppgett att han inte kan godta något belopp som 

skäligt. Han har godtagit sättet att beräkna räntan.  

 

Tingsrättens bedömning 

Med hänsyn till hur tingsrätten har bedömt åtalet ska MC:s begäran om skadestånd 

lämnas utan bifall. 
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FÖRVERKANDE 

 

Åklagarens begäran om förverkande i anslutning till åtalspunkt 8 (Ola 

Eriksson) 

Åklagaren har begärt att en dator och en hårddisk förverkas från Ola Eriksson med 

stöd av 36 kap. 2 § brottsbalken (Beslagsliggare 2018-5000-BG 42730 p. 10 och 

2017-5000-BG101140 p. 1).  

 

Ola Eriksson har bestritt åklagarens begäran om förverkande och anfört att det inte 

finns särskilda skäl för ett förverkande av egendomen. 

 

Enligt 36 kap. 2 § brottsbalken får egendom som har använts som hjälpmedel vid 

brott enligt brottsbalken förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott 

eller om det annars finns särskilda skäl.  

 

Den nu aktuella åtalspunkten avser endast innehav av en bild som har anträffats 

både på en bärbar dator och på en extern hårddisk. Gärningen utgör emellertid ett 

ringa barnpornografibrott. Det har även genom utredningen i målet framkommit att 

Ola Eriksson under den tid som avses med åtalet har använt en stor del av sin tid till 

besök på webbsidor kopplade till sex och pornografi i diverse olika sammanhang. I 

datorn har även funnits en stor mängd pornografiska bilder och filmer som i sig inte 

utgör ett straffbart innehav. Utredningen i målet visar dock att Ola Erikssons dator 

rimligen måste ha kommit till användning även i sammanhang som kan kopplas till 

de brott som han nu döms för. Med hänsyn härtill framstår ett förverkande av datorn 

och den externa hårddisken som påkallat för att förebygga fortsatt brottslighet. 

Åklagarens begäran om förverkande ska därför bifallas. 
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Åklagarens begäran om förverkande i anslutning till åtalet för narkotikabrott 

(Mikael Sjöö Asplund) 

Åklagaren har begärt att i beslag tagen narkotika förverkas från Michael Sjöö 

Asplund enligt 6 § narkotikastrafflagen enligt följande: 

Beslag 2018-5000-BG57259, p. 13, 16, 18, 20-21, 26-27, 30, 34-36 och 38. 

Beslag 2018-5000-BG58245, p. 5. 

Beslag 2108-5000-BG58302, p. 19-20, 28, 32, 40, 43, 45, 48, 52 och 58. 

 

Michael Sjöö Asplund har inte haft någon invändning mot att narkotikan förverkas.  

 

Åklagarens förverkandeyrkanden är lagligen grundade och ska bifallas. Tingsrätten 

anmärker att två av beslagsprotokollen innehåller punkter som endast delvis avser 

narkotika. I beslagsprotokollet med nr BG57259 gäller det punkterna 30, 34 och 35 

och i beslagsprotokollet med nr BG 58302 gäller det punkterna 45 och 58. 

Tingsrättens beslut om förverkande omfattar i dessa punkter i beslag tagen 

narkotika. 
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SEKRETESS 

Sekretess ska fortsätta att gälla för alla uppgifter i tingsrättens handlingar om 

målsägandena Sekretess MB, Sekretess MC (även kallad Sekretess VC som vittne), 

Sekretess MD, Sekretess ME och Sekretess MF, vittnena Sekretess VA och VB 

samt vårdnadshavarna Sekretess VÅA, Sekretess VÅB, Sekretess VÅC och 

Sekretess VÅD som har föredragits bakom stängda dörrar vid förhandlingen och 

vars offentliggörande kan leda till att målsägandenas och vittnenas identiteter röjs.  

 

Under åtalspunkterna 4–6 har det förevisats fotografier och filmer som föreställer 

några personer som inte har namngivits. Sekretess ska fortsätta gälla för uppgifter i 

samtliga fotografier och filmer som har förevisats bakom stängda dörrar vars 

röjande kan leda till att dessa personers identiteter och personliga förhållanden röjs. 

Sekretessen ska även bestå för uppgifter i sådana fotografier och filmer där Ola 

Eriksson eller någon av de sekretessmarkerade personerna som nämns ovan 

framträder.  

 

AVGIFT TILL BROTTSOFFERFONDEN 

Den som döms för ett eller flera brott ska betala en avgift om 800 kr till 

Brottsofferfonden om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten. Det gäller 

oavsett om fängelse eller någon annan påföljd döms ut i det enskilda fallet.  

 

Denny Olofsson, Ola Eriksson, Kiev Carrasco, Kjell Erik Norberg, Michael Sjöö 

Asplund, Spiken Säll, Thomas Pardell, Göran Bjelkfelt och Dennis Lembäck ska 

betala avgiften till Brottsofferfonden eftersom var och en av dem döms för brott 

med fängelse i straffskalan.  

 

ERSÄTTNING TILL FÖRSVARSADVOKATERNA OCH 

MÅLSÄGANDEBITRÄDENA 

De ersättningar som har begärts av försvararna och målsägandebiträdena i målet är 

höga. Utredningen och huvudförhandlingen har dock pågått under lång tid och flera 
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av de tilltalade har varit frihetsberövade. Förundersökningen har varit omfattande 

och det har i flera fall varit befogat för försvararna att gå igenom förundersöknings-

protokoll som avser andra tilltalade än protokoll som avser den egna klienten. 

Målsägandena i målet har varit i behov av stort stöd och det har framförts 

skadeståndsanspråk från samtliga. Mot den bakgrunden bedöms de ersättningar som 

samtliga advokater har begärt som skäliga och ersättningen ska utgå. Staten ska 

betala hela kostnaden.  

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (TR-01) 

Domen får överklagas till Hovrätten för Västra Sverige, men överklagandeskriften 

ska lämnas in till tingsrätten för prövning av om den har kommit in i rätt tid. 

Överklagan ska ha kommit in till tingsrätten senast den 5 juni 2019. 

 

 

 

Gunilla Åkerman   Anna Hannell 

 

Frihetsberövanden, se bifogade avräkningsunderlag 

 

 
 



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

Avräkningsunderlag
2019-05-15
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
031-701 10 01
E-post: avdelning1tgg@dom.se
www.goteborgstingsratt.domstol.se

Telefax
031-701 13 01

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19740712-0752

  Datum för dom/beslut
  2019-05-15

  Efternamn
  Carrasco

  Förnamn
  Kiev

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2018-06-01   2018-06-03

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

Avräkningsunderlag
2019-05-15
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19700225-5037

  Datum för dom/beslut
  2019-05-15

  Efternamn
  Eriksson

  Förnamn
  OLA David

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2018-04-23   2018-12-18

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande
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Avräkningsunderlag
2019-05-15
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19900126-2832

  Datum för dom/beslut
  2019-05-15

  Efternamn
  Lembäck

  Förnamn
  DENNIS Tony Jonathan

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2018-11-19   2018-12-19

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande
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Avräkningsunderlag
2019-05-15
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19570204-8595

  Datum för dom/beslut
  2019-05-15

  Efternamn
  Olofsson

  Förnamn
  DENNY Per-Olof

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2018-05-14   2018-05-17

  2018-12-03

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

Avräkningsunderlag
2019-05-15
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19870331-5773

  Datum för dom/beslut
  2019-05-15

  Efternamn
  Sjöö Asplund

  Förnamn
  MICHAEL Tommy

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2018-05-30   2018-06-01

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1

Avräkningsunderlag
2019-05-15
Göteborg

Mål nr: B 5559-18

Underlaget avser
  Person-/samordningsnummer/födelsetid
  19801215-7452

  Datum för dom/beslut
  2019-05-15

  Efternamn
  Wikman

  Förnamn
  PONTUS Mikael Pradeep

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller
utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har
ägt rum under nedan angivna tider.
*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

  2018-11-21   2018-12-10

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål
£Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har

verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten
(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen
£Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut
eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare
domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4
förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande
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Hur man överklagar 
Dom i brottmål, tingsrätt TR-01 

_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 

Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att målsäganden 
ska komma personligen vid en huvud-
förhandling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

När krävs det prövningstillstånd? 

Brottmålsdelen 

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i 
två olika fall: 

 Den åtalade har dömts enbart till böter. 

 Den åtalade har frikänts från ett brott som 
inte har mer än 6 månaders fängelse i 
straffskalan. 

Skadeståndsdelen 

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en begäran om skadestånd. 
Undantag kan gälla när en dom överklagas i 
brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran 
om skadestånd till brottet. Då krävs inte 
prövningstillstånd för skadeståndsdelen om 

 det inte krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen 

eller om 

 hovrätten meddelar prövningstillstånd i 
brottmålsdelen. 

Beslut i övriga frågor 

I de mål där det krävs prövningstillstånd i 
brottmålsdelen (se ovan), krävs det också 
prövningstillstånd för sådana beslut som bara 
får överklagas i samband med att domen 
överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt 
kräver inte prövningstillstånd. 

När får man prövningstillstånd? 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


 

 

    

HOVRÄTTEN FÖR 

VÄSTRA SVERIGE 

Avdelning 4 

Rotel 45 

AVRÄKNINGSUNDERLAG 

2019-07-12 

Göteborg 

Aktbilaga 56 

Mål nr. B 3343-19 

 

Dok.Id 528426 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 40 

401 20 Göteborg 

Packhusplatsen 6 031-701 22 00  031-774 29 43 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se 

Webb: www.vastrahovratten.domstol.se 

 

 

 

 

Underlaget avser 

Person-/samordningsnummer/födelsetid 

19570204-8595 

Datum för dom/beslut 

2019-07-12 

Efternamn 

Olofsson 

Förnamn 

DENNY Per-Olof 

 

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller 

utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet 

har ägt rum under nedan angivna tider.  

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande 

 

Frihetsberövad  Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet  

 (lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår) 

2018-05-14 2018-05-17 

2018-12-03 
 

 

 

 

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål 

☐ 
Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller 

har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten  

(2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). 

 

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen 

☐ 
Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut 

eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade 

domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen. 

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska i vissa 

fall tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § 

strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen 

(3 § 4 och 27 § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). 
 

 

 

………………………………………………  

Mia Schenck Blomqvist   

Bilaga C
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Hur man överklagar hovrättens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga hovrättens avgör-
ande ska göra det genom att skriva till 
Högsta domstolen. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till hovrätten. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till hov-
rätten senast den dag som anges i slutet av 
hovrättens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar hovrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till Högsta dom-
stolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller grovt 
misstag. 
 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(hovrättens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 

Bilaga B
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