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NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2013-11-28
meddelad i
Nacka Strand

Mål nr B 2241-12

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Målsägande
Sekretess A
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Anna Dahlbom
Lewis & Partners Advokatbyrå AB
Box 2104
103 13 Stockholm
Tilltalad
Hans CHRISTER Fredrik Thibblin, 520501-3096
Hälsovägen 37 Lgh 1101
254 42 Helsingborg
Offentlig försvarare:
Advokat Pontus Peyron
Advokaterna Peyron KB
Box 1325
251 13 Helsingborg

DOMSLUT
Begångna brott
1. Utnyttjande av barn för sexuell
posering

Lagrum
6 kap 8 § 1 st brottsbalken

2.

Sexuellt ofredande

6 kap 10 § 1 st brottsbalken

3.

Barnpornografibrott

16 kap 10a § 1 st 5 p brottsbalken

Postadress
Besöksadress
Box 1104
Augustendalsvägen
131 26 Nacka Strand 20

Telefon
Telefax
08-561 656 00
08-561 657 99
nacka.tingsratt@dom.se
E-post:
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
- Särskild föreskrift: Christer Thibblin ska genomgå frivårdens program ROS.
Kriminalvården
Frivården Helsingborg
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Skadestånd
Christer Thibblin ska utge skadestånd till A med 22 400 kr jämte ränta på beloppet
enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 1 mars 2012 till dess full betalning sker.
Förverkande och beslag
I beslag tagen bärbar dator förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i
Skåne; beslagsliggare 2012-1200, nr BG11614-1).
Sekretess
1. Med stöd av 43 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen 35 kap. 12 § samma lag ska
fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter om målsägandens identitet som lagts
fram vid förhandling inom stängda dörrar och som finns i aktbilagorna 2, 11, 36,
37, 53-55, 75-77 och 81, i bilagor till aktbilagorna 8 och 35, och i upptagningar av
förhör som hållits inom stängda dörrar beträffande stämningsansökningar,
aktbilagorna 35 och 52 samt delgivningskvitto avseende målsäganden.
2. Med stöd av 43 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § samma lag ska
fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om målsägandens identitet i bilaga 1.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Anna Dahlbom tillerkänns ersättning av allmänna medel med 151 323 kr. Av
beloppet avser 68 310 kr arbete, 44 460 kr tidsspillan, 8 289 kr utlägg och 30 264 kr
mervärdesskatt.
2. Pontus Peyron tillerkänns ersättning av allmänna medel med 35 444 kr. Av
beloppet avser 24 840 kr arbete, 3 420 kr tidsspillan, 95 kr utlägg och 7 089 kr
mervärdesskatt.
3. Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska Christer Thibblin till
staten återbetala 20 000 kr.
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PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Oskar Edvardsson
Åklagarmyndigheten
City åklagarkammare i Stockholm
Målsägande
Sekretess A
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Anna Dahlbom
Lewis & Partners Advokatbyrå AB
Box 2104
103 13 Stockholm
Tilltalad
Karl VEINE Österberg, 451108-1251
Östra Flygeln Södra
Ogesta Gård 13
148 91 Ösmo
Offentlig försvarare:
Advokat Slobodan Jovicic
Advokatfirman Salomonsson & Jovicic AB
Kungsholms Torg 16, 4tr
112 21 Stockholm

DOMSLUT
Åtalet ogillas.
Skadestånd
A:s skadeståndsyrkande ogillas.
Sekretess
Se beslut under domslutet för Christer Thibblin.

Postadress
Besöksadress
Box 1104
Augustendalsvägen
131 26 Nacka Strand 20

Telefon
Telefax
08-561 656 00
08-561 657 99
nacka.tingsratt@dom.se
E-post:
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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Ersättning
1. Anna Dahlbom tillerkänns ersättning av allmänna medel, se beslut under domslutet
för Christer Thibblin.
2. Slobodan Jovicic tillerkänns ersättning av allmänna medel med 102 250 kr. Av
beloppet avser 61 474 kr arbete, 17 100 kr tidsspillan, 3 226 kr utlägg och 20 450 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
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INLEDNING
Åtalen mot Christer Thibblin och Veine Österberg har tagits till gemensam dom
eftersom de påstås ha begått brott mot samma målsäganden. Målsägandens identitet
är hemlig men framgår av bilaga 1 till domen. I domen kallas målsäganden för A.

ÅTALEN MOT CHRISTER THIBBLIN
Utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande
Yrkanden och inställning
Åklagaren har yrkat att Christer Thibblin ska dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande enligt följande gärningsbeskrivning.

Thibblin har vid flera tillfällen under perioden 28 februari till 1 mars
2012 från sin dator i Helsingborg främjat eller utnyttjat att målsäganden, som då var under 15 år, utfört eller medverkat i sexuell posering.
Vidare har Thibblin under samma period som ovan från Helsingborg
sexuellt ofredat målsäganden, som då var 14 år, dels genom att visa
sitt kön i webbkameran för målsäganden, samt dels genom att förmå
målsäganden att via internet medverka i en konversation med sexuell
innebörd.
Målsäganden har vid gärningarna under första och andra stycket befunnit sig vid sin dator i hemmet i Nacka.
Thibblin har haft vetskap om att målsäganden varit under 15 år, i vart
fall har han haft skälig anledning att anta målsäganden var under 15
år.
A, som biträtt åtalet, har yrkat att Christer Thibblin ska förpliktas betala skadestånd
till henne med 25 000 kr, varav 20 000 kr avser ersättning för kränkning och 5 000
kr ersättning för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 mars
2012 till dess betalning sker.

Christer Thibblin har vidgått att A vid ett tillfälle visat sina bröst i webbkameran
och att han har haft en konversation med sexuell innebörd med A. Han har förnekat
att han visat sitt kön i webbkameran för A. Han har bestritt ansvar för brott eftersom
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han inte har haft vetskap eller har haft skälig anledning att anta att A var under 15
år. Han har vidare med hänsyn till sin inställning i ansvarsdelen bestritt skadeståndsskyldighet. Han har vitsordat ett belopp om 5 000 kr som skälig ersättning för
kränkning och räntan som skälig i och för sig.
Utredningen
Christer Thibblin har hörts över åtalet. På åklagarens och A:s begäran har målsägandeförhör hållits med A. Åklagaren och A har som skriftlig bevisning åberopat
utdrag ur chattkonversationer mellan Thure Bohemen (som är Christer Thibblins
alias) och A:s alias. A har även som skriftlig bevisning åberopat ett läkarintyg från
Barn- och ungdomspsykiatrin, till styrkande av att hon på grund av sitt neuropsykiatriska funktionshinder har befunnit sig i en särskilt utsatt situation, och utdrag ur
chattkonversationer mellan Thure Bohemen och andra, till styrkande av att han tidigare har haft Internetkonversationer med personer under 15 år och att han varit väl
medveten om deras ålder samt till styrkande av A:s trovärdighet i fråga om vad
Christer Thibblin berättat för A om hans sexuella vanor med yngre flickor.

Åklagaren har vid huvudförhandlingen föredragit följande chattkonversation mellan
Thure Bohemen och A:s alias. I texten kommer för varje inlägg först datum- och
tidsangivelse, därefter det alias som skickat meddelandet och sen det alias som tagit
emot det samt slutligen texten i inlägget.

2012-02-19 19:26:22 Thure Bohemen A:s alias hej hur har du det A:s
namn? :)
2012-02-28 22:24:20 A:s alias Thure Bohemen hej
2012-02-28 22:24:56 Thure Bohemen A:s alias hej där
2012-02-28 22:25:10 A:s alias Thure Bohemen vad gör du
2012-02-28 22:25:46 Thure Bohemen A:s alias chattar bara du då?
2012-02-28 22:26:11 A:s alias Thure Bohemen jag ska snart gå upp
2012-02-28 22:26:17 A:s alias Thure Bohemen kan du ha cam
2012-02-28 22:26:34 Thure Bohemen A:s alias ja vill se dej nu
gumman
2012-02-28 22:26:58 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
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2012-02-28 22:27:07 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-28 22:27:40 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-28 22:27:45 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-28 22:28:38 A:s alias Thure Bohemen aha
2012-02-28 22:29:16 Thure Bohemen A:s alias ta av dej
2012-02-28 22:29:27 A:s alias Thure Bohemen okej
2012-02-28 22:30:00 A:s alias Thure Bohemen titta bakom dig
2012-02-28 22:30:03 Thure Bohemen A:s alias nu vill se brösten
2012-02-28 22:30:24 A:s alias Thure Bohemen titta baom dig först
2012-02-28 22:30:40 A:s alias Thure Bohemen längre
2012-02-28 22:30:49 A:s alias Thure Bohemen mer
2012-02-28 22:31:12 Thure Bohemen A:s alias visa nu
2012-02-28 22:31:22 A:s alias Thure Bohemen du får inte se i början
2012-02-28 22:31:29 A:s alias Thure Bohemen så du måste kolla
bakom
2012-02-28 22:31:57 Thure Bohemen A:s alias ta av helt
2012-02-28 22:32:23 A:s alias Thure Bohemen du ser
2012-02-28 22:32:36 Thure Bohemen A:s alias visa nu gumman
2012-02-28 22:32:43 A:s alias Thure Bohemen titta bakom
2012-02-28 22:33:19 Thure Bohemen A:s alias vad fina
2012-02-28 22:34:03 Thure Bohemen A:s alias sexy du är
2012-02-28 22:34:23 Thure Bohemen A:s alias vill se rumpan med ;)
2012-02-28 22:34:37 A:s alias Thure Bohemen jag har mens
2012-02-28 22:34:57 Thure Bohemen A:s alias gör inget visa bakifrån
2012-02-28 22:35:16 A:s alias Thure Bohemen kanske
2012-02-28 22:35:25 Thure Bohemen A:s alias nu
2012-02-28 22:35:27 A:s alias Thure Bohemen hur då
2012-02-28 22:36:19 A:s alias Thure Bohemen jag har trosor
2012-02-28 22:36:21 A:s alias Thure Bohemen på
2012-02-28 22:36:29 Thure Bohemen A:s alias är ok
2012-02-28 22:36:54 Thure Bohemen A:s alias visa nu o dansa lit
2012-02-28 22:37:06 A:s alias Thure Bohemen nä inte dansa
2012-02-28 22:37:14 Thure Bohemen A:s alias vicka på den
2012-02-28 22:37:42 A:s alias Thure Bohemen ska jag bara vända
mig ?
2012-02-28 22:38:18 A:s alias Thure Bohemen men jag är i sängen så
jag kan inte ställa mig upp
2012-02-28 22:38:35 Thure Bohemen A:s alias läggej på knä
2012-02-28 22:39:10 A:s alias Thure Bohemen du måste visa först
2012-02-28 22:39:38 Thure Bohemen A:s alias med rumpan upp
2012-02-28 22:39:40 Thure Bohemen A:s alias rumr
2012-02-28 22:39:45 A:s alias Thure Bohemen du måste visa innan
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2012-02-28 22:40:25 A:s alias Thure Bohemen men
2012-02-28 22:40:35 A:s alias Thure Bohemen du måste kolla bak
2012-02-28 22:40:52 A:s alias Thure Bohemen länge
2012-02-28 22:41:07 A:s alias Thure Bohemen längre
2012-02-28 22:41:21 A:s alias Thure Bohemen du får inte titta
2012-02-28 22:41:42 A:s alias Thure Bohemen du tittar
2012-02-28 22:42:15 A:s alias Thure Bohemen titta bakom
2012-02-28 22:43:27 Thure Bohemen A:s alias gör det nu
2012-02-28 22:44:06 A:s alias Thure Bohemen du får inte se
2012-02-28 22:44:16 Thure Bohemen A:s alias visa dej älskling
2012-02-28 22:44:56 Thure Bohemen A:s alias vad fin rumpa du har
så sexig visa mer
2012-02-28 22:46:06 A:s alias Thure Bohemen titta bakom
2012-02-28 22:46:44 Thure Bohemen A:s alias vill
2012-02-28 22:47:05 Thure Bohemen A:s alias visa fittan nu gumman
vet den är våt
2012-02-28 22:47:19 A:s alias Thure Bohemen nää
2012-02-28 22:47:28 A:s alias Thure Bohemen jag har mens
2012-02-28 22:47:43 Thure Bohemen A:s alias ok synd du är så söt
2012-02-28 22:48:02 Thure Bohemen A:s alias visa rupan då igen
2012-02-28 22:48:21 A:s alias Thure Bohemen okej. då måste du
kolla bak
2012-02-28 22:48:56 Thure Bohemen A:s alias för kort tid länge :)
2012-02-28 22:49:29 Thure Bohemen A:s alias tack söt du är
2012-02-28 22:49:45 Thure Bohemen A:s alias vill se rakt bakifreån
2012-02-28 22:50:04 A:s alias Thure Bohemen jag ska gå upp nu
2012-02-28 22:50:37 Thure Bohemen A:s alias gå upp ska du inte
sova
2012-02-28 22:50:49 A:s alias Thure Bohemen joo snart
2012-02-28 22:51:23 Thure Bohemen A:s alias ok tack för du visa
mer nästa gång sov gott älskling
2012-02-28 22:51:53 A:s alias Thure Bohemen hej då
2012-02-28 22:52:01 A:s alias Thure Bohemen godnatt
2012-02-28 22:52:13 Thure Bohemen A:s alias puss på musen
2012-02-28 23:08:27 Thure Bohemen A:s alias sov gott du var så
lockande o fin kram
2012-02-29 10:57:55 Thure Bohemen A:s alias hej gumman
2012-02-29 10:58:30 Thure Bohemen A:s alias sexig du var ;)
2012-02-29 11:09:08 A:s alias Thure Bohemen hej
2012-02-29 11:09:31 Thure Bohemen A:s alias hej är du hemma?
2012-02-29 11:10:04 A:s alias Thure Bohemen ja:P
2012-02-29 11:10:07 A:s alias Thure Bohemen du då
2012-02-29 11:10:24 Thure Bohemen A:s alias samma är du ensam?
;)
2012-02-29 11:11:56 A:s alias Thure Bohemen nää. nu e jag uppe
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2012-02-29 11:12:53 Thure Bohemen A:s alias hur menar du? :) vill
se dej nu i cam du är underbar
2012-02-29 11:14:47 A:s alias Thure Bohemen jag är inte i mitt rum:P
2012-02-29 11:15:54 Thure Bohemen A:s alias gör väl inget du är
ensam hemma? ;)
2012-02-29 11:16:32 A:s alias Thure Bohemen nää. mamma e hemma
och min syrra
2012-02-29 11:17:18 Thure Bohemen A:s alias ok synd ingen skola?
2012-02-29 11:18:51 A:s alias Thure Bohemen det är sportlov:P
2012-02-29 11:19:22 Thure Bohemen A:s alias mmmm du var så go
igår :)
2012-02-29 11:24:33 A:s alias Thure Bohemen varför då
2012-02-29 11:25:41 Thure Bohemen A:s alias för du visa dej lite ju
hoppas du visar mer i kväll. älskar din fasta lilla kropp. så mysig
2012-02-29 11:36:30 Thure Bohemen A:s alias ska ut en sväng ses
sen puss gumman
2012-02-29 11:36:50 A:s alias Thure Bohemen hej då
2012-02-29 19:02:02 Thure Bohemen A:s alias hej gumman
2012-02-29 19:26:36 A:s alias Thure Bohemen hej
2012-02-29 19:27:03 Thure Bohemen A:s alias hej där :)
2012-02-29 19:32:50 Thure Bohemen A:s alias ska snart se på
fotbollen :) ses vi sent i kväll? :@
2012-02-29 19:34:37 A:s alias Thure Bohemen jag ska sova 11 eller
halv 11 eller 10
2012-02-29 19:34:57 A:s alias Thure Bohemen (brb)
2012-02-29 19:35:31 Thure Bohemen A:s alias nej då du har sportlov
ju :)
2012-02-29 19:36:02 A:s alias Thure Bohemen vilken tid slutar
fotbollen
2012-02-29 19:36:35 Thure Bohemen A:s alias 11 tror ja ok då?
2012-02-29 19:37:03 A:s alias Thure Bohemen vilken tid börjar den'
2012-02-29 19:37:20 Thure Bohemen A:s alias halv 9
2012-02-29 19:37:29 Thure Bohemen A:s alias på 3 an
2012-02-29 19:37:53 A:s alias Thure Bohemen okej jag kommer inte
se den
2012-02-29 19:56:42 Thure Bohemen A:s alias varför? vad ska dom
se? stackars dej :(
2012-02-29 19:58:22 A:s alias Thure Bohemen hur menar du:P?
2012-02-29 19:59:30 Thure Bohemen A:s alias trodde du ville se den
o inte fick älskling ;)
2012-02-29 19:59:52 A:s alias Thure Bohemen nä jag gillar inte
fotboll
2012-02-29 20:01:11 Thure Bohemen A:s alias ok är EM i sommar
vet vad du gillar sitta i mitt knä o mysa ;)
2012-02-29 20:02:02 A:s alias Thure Bohemen mm
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2012-02-29 22:24:08 A:s alias Thure Bohemen hej
2012-02-29 22:24:33 Thure Bohemen A:s alias mysig du är gumman
ses sen du är bäst. :P
2012-02-29 22:24:39 Thure Bohemen A:s alias hej
2012-02-29 22:25:00 Thure Bohemen A:s alias sverige vann :)
2012-02-29 22:25:25 A:s alias Thure Bohemen ahaa:P
2012-02-29 22:25:57 Thure Bohemen A:s alias är du på ditt rum nu?
;)
2012-02-29 22:26:10 A:s alias Thure Bohemen ja
2012-02-29 22:26:15 A:s alias Thure Bohemen du då
2012-02-29 22:26:48 Thure Bohemen A:s alias ja är ensam i hela
lägenheten saknar dej gumman
2012-02-29 22:27:40 A:s alias Thure Bohemen okejj
2012-02-29 22:29:01 Thure Bohemen A:s alias vill du visa musen nu
gör inget du har mens är väl bara ett snöre som syns? :)
2012-02-29 22:30:49 A:s alias Thure Bohemen ja jag kan göra de
2012-02-29 22:32:35 A:s alias Thure Bohemen ska jag göra det nu
eller sen?
2012-02-29 22:32:48 Thure Bohemen A:s alias gärna nu gumman :)
2012-02-29 22:33:43 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 22:33:51 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 22:35:36 A:s alias Thure Bohemen nu?
2012-02-29 22:35:51 Thure Bohemen A:s alias ja gärna
2012-02-29 22:37:15 Thure Bohemen A:s alias ok?
2012-02-29 22:37:37 Thure Bohemen A:s alias vill se din mus :)
2012-02-29 22:37:44 A:s alias Thure Bohemen okej
2012-02-29 22:37:48 A:s alias Thure Bohemen titta bak
2012-02-29 22:38:47 A:s alias Thure Bohemen du får inte titta
2012-02-29 22:39:27 Thure Bohemen A:s alias när får ja?
2012-02-29 22:39:45 A:s alias Thure Bohemen nu
2012-02-29 22:39:50 Thure Bohemen A:s alias vad hände?
2012-02-29 22:39:56 Startar ett videosamtal med A:s alias... Avsluta
samtal (Alt+Q)
2012-02-29 22:50:54 A:s alias Thure Bohemen nu kan jag ha cam
2012-02-29 22:51:33 Thure Bohemen A:s alias ok :)
2012-02-29 22:52:17 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 22:52:32 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 22:53:18 Thure Bohemen A:s alias hej var tog du vägen
gumman?
2012-02-29 22:53:44 Thure Bohemen A:s alias prova igen
2012-02-29 22:55:09 Thure Bohemen A:s alias ok :)
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2012-02-29 22:55:17 Thure Bohemen A:s alias längtar :)
2012-02-29 22:55:28 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 22:55:29 A:s alias Thure Bohemen jag satte på camen:P
2012-02-29 22:55:35 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 22:58:02 A:s alias Thure Bohemen aa
2012-02-29 22:58:03 A:s alias Thure Bohemen det är nått konstigt
med min msn
2012-02-29 22:58:10 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 22:58:12 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 22:58:45 Thure Bohemen A:s alias ok ser det hoppas se
dej snart
2012-02-29 22:59:10 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 22:59:10 A:s alias Thure Bohemen funkar det?
2012-02-29 22:59:47 Thure Bohemen A:s alias funkar inte gumma
prova igen :)
2012-02-29 22:59:57 A:s alias Thure Bohemen okej
2012-02-29 23:00:15 A:s alias Thure Bohemen tästa skicka cam
förfrågning
2012-02-29 23:00:43 Thure Bohemen A:s alias ser inte vad du
skriver?
2012-02-29 23:01:09 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 23:01:22 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 23:02:10 A:s alias Thure Bohemen aa
2012-02-29 23:02:30 Thure Bohemen A:s alias hej hoppas de funkar
nu
2012-02-29 23:02:37 A:s alias Thure Bohemen ja
2012-02-29 23:02:57 Thure Bohemen A:s alias är så sugen se dej
gumman
2012-02-29 23:03:03 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-02-29 23:03:08 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 23:03:41 A:s alias Thure Bohemen m
2012-02-29 23:03:55 Thure Bohemen A:s alias snälla visa nu
2012-02-29 23:04:12 A:s alias Thure Bohemen min cam stannar
ibland
2012-02-29 23:04:31 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
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2012-02-29 23:04:36 Thure Bohemen A:s alias ok passa på då när de
funkar
2012-02-29 23:04:39 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-02-29 23:04:57 A:s alias Thure Bohemen kolla bak
2012-02-29 23:05:37 Thure Bohemen A:s alias när kan ja titta ?
2012-02-29 23:05:45 A:s alias Thure Bohemen du ser
2012-02-29 23:05:45 A:s alias Thure Bohemen du får inte se
2012-02-29 23:05:46 A:s alias Thure Bohemen kolla bak
2012-02-29 23:05:46 A:s alias Thure Bohemen snart
2012-02-29 23:06:23 Thure Bohemen A:s alias smek musen
2012-02-29 23:06:33 Thure Bohemen A:s alias smek puölla
2012-02-29 23:06:48 Thure Bohemen A:s alias mera
2012-02-29 23:07:02 Thure Bohemen A:s alias ett finger in gumman
2012-02-29 23:07:10 Thure Bohemen A:s alias mmmmm
2012-02-29 23:07:22 Thure Bohemen A:s alias aaahh
2012-02-29 23:07:33 Thure Bohemen A:s alias gud så fin
2012-02-29 23:07:49 Thure Bohemen A:s alias mre
2012-02-29 23:07:54 Thure Bohemen A:s alias mera
2012-02-29 23:07:58 Thure Bohemen A:s alias mera
2012-02-29 23:08:11 A:s alias Thure Bohemen hur menar du
2012-02-29 23:08:37 Thure Bohemen A:s alias pulla dej länge
mmmm du har så vacker fitta
2012-02-29 23:09:38 Thure Bohemen A:s alias mera gumman äer du
kåt o våt
2012-02-29 23:10:16 Thure Bohemen A:s alias du är såhärlig
2012-02-29 23:10:58 A:s alias Thure Bohemen ja
2012-02-29 23:11:22 Thure Bohemen A:s alias fin du är du är så sexig
b älskar dej
2012-02-29 23:11:41 A:s alias Thure Bohemen ahaa
2012-02-29 23:12:02 Thure Bohemen A:s alias vill du visa mer kan
inte få nog
2012-02-29 23:12:19 A:s alias Thure Bohemen hur ska jag visa mer?
2012-02-29 23:12:21 Thure Bohemen A:s alias din fitta är så fin
2012-02-29 23:12:40 A:s alias Thure Bohemen jag har inte rakat
mig:P
2012-02-29 23:12:43 Thure Bohemen A:s alias vän på dej o visa
rumpan
2012-02-29 23:12:51 Thure Bohemen A:s alias o smek fittan
2012-02-29 23:13:13 Thure Bohemen A:s alias vem bryr sej :)
2012-02-29 23:13:21 A:s alias Thure Bohemen okej
2012-02-29 23:13:44 Thure Bohemen A:s alias smek rumpam med
,mmmm
2012-02-29 23:14:22 Thure Bohemen A:s alias har alldrig sett en så
fin flicka ju :)
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2012-02-29 23:15:02 Thure Bohemen A:s alias tack ellen härlig du är
2012-02-29 23:18:27 A:s alias Thure Bohemen jag loggades ut
2012-02-29 23:19:53 Thure Bohemen A:s alias mmm det är ok vet hur
jobbigt datan är gud så härlig dub är härligt stora fittläppar du har
mmmm
2012-02-29 23:24:07 A:s alias Thure Bohemen jag vill ha cam
2012-02-29 23:25:35 Thure Bohemen A:s alias ja med vänta så ska du
få se farbrors kuk med med måste fixa en sak först är du kvar om en
halv timme?
2012-02-29 23:27:39 A:s alias Thure Bohemen ja
2012-02-29 23:28:02 Thure Bohemen A:s alias mmmm ok ses
2012-02-29 23:52:54 A:s alias Thure Bohemen e du där?
2012-02-29 23:53:53 Thure Bohemen A:s alias ,mmmmm är kvar
2012-02-29 23:54:15 Thure Bohemen A:s alias kan inte glömma din
fina mus :)
2012-02-29 23:54:46 Thure Bohemen A:s alias kommer tillbaka om
en stund fick tele från polare :)
2012-02-29 23:57:21 A:s alias Thure Bohemen ska vi ha cam
2012-02-29 23:57:58 Thure Bohemen A:s alias gårna är du klar? :)
2012-02-29 23:59:01 A:s alias Thure Bohemen aa
2012-02-29 23:59:31 Thure Bohemen A:s alias aa med :)
2012-03-01 00:00:13 A:s alias vill starta ett videosamtal med dig.
Acceptera (alt+c) Tacka nej (alt+d) Acceptera utan video
2012-03-01 00:00:26 Du har accepterat inbjudan att starta ett
videosamtal. Avsluta samtal (Alt+Q).
2012-03-01 00:00:46 A:s alias Thure Bohemen aa
2012-03-01 00:00:56 A:s alias Thure Bohemen jo
2012-03-01 00:01:14 Thure Bohemen A:s alias ja hör inte dei ?
2012-03-01 00:01:20 A:s alias Thure Bohemen okej
2012-03-01 00:01:40 A:s alias Thure Bohemen ja
2012-03-01 00:01:44 Thure Bohemen A:s alias hör du mej?
2012-03-01 00:01:53 A:s alias Thure Bohemen aaa
2012-03-01 00:03:01 Thure Bohemen A:s alias vad händ`?
Inledningsvis är det utrett att A och Christer Thibblin under perioden 28 februari
2012 till 1 mars 2012 har haft en chattkonversation på Internet i vilken det förekommit videosamtal mellan dem via webbkamera samt att Christer Thibblin har
gått under alias ”Thure Bohemen”.

A har berättat i huvudsak följande. Hon talade om för Christer Thibblin att hon var
14 år. Hon visade brösten och rumpan för honom via webbkameran. Hon minns inte
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om hon hade trosor på sig eller inte. Christer Thibblin visade och rörde vid sitt kön.
Han hade stånd. Hon har visat upp sig för andra män än Christer Thibblin. Hon är
säker på att det i detta fall var Christer Thibblin eftersom han utmärkte sig genom
att han hade varit med en tolvåring. I efterhand har hon ångrat sina kontakter med
äldre män.

Christer Thibblin har uppgett i huvudsak följande. A visade brösten för honom men
han kan inte minnas att hon visat sitt underliv. Han visade bara sitt ansikte i webbkameran. Det var omöjligt för honom att få erektion eftersom han nyligen hade opererat bort prostatan och hade blöja på sig. Han trodde att A var 16 år eftersom hon
träffade äldre män och hon hade en profilsida på sajten ”Vildawebben”. Han hade
inte gått så långt med henne om han hade känt till att hon var under 15 år.
Domskäl
Har A utfört eller medverkat i sexuell posering?
För utnyttjande av barn för sexuell posering döms den som främjar eller utnyttjar att
ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell
karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera. Poseringen
kan vara en medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för fråga om brott föreligger (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar
[1 juli 2013, Zeteo], kommentaren till 6 kap. 8 § brottsbalken).

Av A:s och Christer Thibblins uppgifter är det klarlagt att A har visat brösten för
Christer Thibblin i webbkameran.

Fråga är om A utfört eller medverkat i sexuell posering i vidare omfattning.
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A har varit återhållsam i sin berättelse och sagt till när hon varit osäker eller inte
minns. Det har inte framkommit något som tyder på att hon skulle ha anledning att
beskylla Christer Thibblin för något han inte gjort. Hennes uppgifter bekräftas även
delvis av vad som framkommit av chattkonversationen. Christer Thibblin har däremot – när hans uppgifter ifrågasatts – sagt emot sig själv och ändrat sig på flera
punkter, bl.a. i frågan om han brukar prata med yngre tjejer. Mot bakgrund av detta
ska A:s berättelse ha företräde framför Christer Thibblins. Följaktligen är det utrett
att A har, förutom att ha visat sina bröst, visat rumpan. Av chattkonversation går det
dessutom att utläsa att hon har visat sitt underliv och onanerat inför webbkameran.
Texten i denna del ger inget utrymme för att det skulle vara fråga om en felaktig
tolkning.

Sammanfattningsvis har A utfört sexuell posering genom att visa brösten, rumpan,
och underlivet samt genom att onanera framför webbkameran. Dessa handlingar har
en klar och otvetydig sexuell karaktär.

Har Christer Thibblin främjat eller utnyttjat A att utföra eller medverka i sexuell
posering?
Att möjliggöra eller underlätta för barnet att sexuellt posera samt att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå
eller förleda en person till något utgör ett främjande. Den som utnyttjar kan göra
detta genom att få ekonomiska fördelar eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller
att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande (se
Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar [1 juli 2013, Zeteo], kommentaren till
6 kap. 8 § brottsbalken).

Det framgår tydligt av chattkonversationen att A har poserat på uppmaning av
Christer Thibblin. Han har dels främjat den sexuella poseringen genom att uppmana
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henne att posera och genom möjliggöra att videosamtalen kommer till stånd, dels
utnyttjat henne för att posera inför honom.

Har A företagit eller medverkat i en handling med sexuell innebörd?
Den som bl.a. förmår ett barn under 15 år att företa eller medverka i någon handling
med sexuell innebörd döms för sexuellt ofredande. (se Berggren m.fl., Brottsbalken.
En kommentar [1 juli 2013, Zeteo], kommentaren till 6 kap. 10 § brottsbalken).

Christer Thibblin har vidgått att chattkonversationen mellan honom och A har varit
av sexuell karaktär vilket också stöds av utdraget ur chattkonversationen. Det är
därmed fastställt att A har medverkat i en handling med sexuell innebörd.

Fråga är om A har utsatts för sexuellt ofredande även genom att Christer Thibblin
har visat sin kön för henne.

Som redovisats tidigare har A:s utsaga framstått som mer trovärdig än Christer
Thibblins. A:s uppgifter ska därför också i denna del läggas till grund för bedömningen.

A:s uppgift, om att Christer Thibblin visat sitt kön, i förening med att Christer
Thibblin skrev: ”ja med vänta så ska du få se farbrors kuk med med måste fixa en
sak först är du kvar om en halv timme?”, och att de en kort stund senare återupptar
konversationen och startar ett videosamtal utgör dessutom ett starkt för att det gått
till på det sätt som A beskrivit. Det är därmed klarlagt att Christer Thibblin har visat
sitt kön.

Sammantaget har A medverkat i sexuella handlingar dels genom att ha en konversation med sexuell innebörd, dels genom att Christer Thibblin visat sitt kön i ett
videosamtal med A.
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Har Christer Thibblin förmått A att företa eller medverka i en handling med sexuell
innebörd?
Av uttrycket förmå följer inte att barnet måste ha utsatts för vare sig tvång eller annan otillbörlig påverkan för att medverka. För straffansvar krävs dock någon form
av agerande från gärningsmannens sida. Att förmå en person till något är att få
denne att göra detta, dvs. att påverka den andre även om gärningsmannens handlande inte behöver vara ensamt motiverande för barnet. Avgörande är inte om barnet själv företar handlingen (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar [1 juli
2013, Zeteo], kommentaren till 6 kap. 10 § brottsbalken).

Vid en genomläsning av konversationen är det utan tvekan Christer Thibblin som
varit den drivande och lett in konversationen på sex. Dessutom har han erbjudit sig
att visa sitt kön för henne. Genom hans agerande har han fått A att medverka i en
handling med sexuell innebörd.

Har Christer Thibblin insett eller haft skälig anledning att anta att A var under 15
år?
Ansvar för utnyttjande av sexuell posering och sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §
första stycket brottsbalken förutsätter att gärningsmannen haft uppsåt beträffande
samtliga rekvisit, med undantag för barnets ålder. Gärningsmannen ska enligt 6 kap.
13 § brottsbalken dömas till ansvar även om han inte insåg eller men hade skälig
anledning att anta att barnet inte hade uppnått tillräcklig ålder. Denna bestämmelse
ska emellertid tillämpas med stor försiktighet. Om barnet har en kroppsutveckling
som normalt förekommer avsevärt över åldersgränsen och omständigheterna i övrigt inte ger gärningsmannen anledning att vara på sin vakt, ska gärningsmannen gå
fri från ansvar (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar [1 juli 2013, Zeteo],
kommentaren till 6 kap. 13 § brottsbalken).

A har berättat att hon talade om för Christer Thibblin att hon var 14 år vilket har
motsagts av Christer Thibblin. Hennes uppgifter har tingsrätten bedömt som trovär-
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diga. Hon har dessutom vid huvudförhandlingen – som hållits ett och ett halvt år
efter händelsen – gett intryck av att vara ung.

Vidare betvivlas det att det hade gjort skillnad för Christer Thibblin om han hade
vetat att A var 14 år med hänsyn till vad som har framgått av hans andra chattkonversationer. Tingsrätten anser att det sammantaget framgått att Christer Thibblin i
vart fall haft skälig anledning att anta att A kunde vara under 15 år. Åtalet är därför
styrkt och Christer Thibblin ska dömas för utnyttjande av sexuell posering och sexuellt ofredande enligt 6 kap. 8 § första stycket och 10 § första stycket brottsbalken.

Skadestånd
Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen ska Christer Thibblin ersätta A för den
skada han orsakat henne.

Tingsrätten finner att A har utsatts för en allvarlig kränkning mot den personliga
integriteten och att kränkningen berättigar till kränkningsersättning. De omständigheterna att A har förmåtts att visa sina intima kroppsdelar och onanera samt att hon
var betydligt yngre än Christer Thibblin talar för att den kränkning hon utsatts för i
samband med den sexuella poseringen ska bedömas som allvarligare (jfr Svea
hovrätts dom den 19 september 2012 i mål nr B 1132-12). Mot bakgrund av detta
och att hon därtill utsatts för sexuellt ofredande är den begärda kränkningsersättningen rimlig.

Det har i målet framkommit att A har träffat flera äldre män som hon har haft sex
med. A har berättat att hon i dag förstår att hennes kontakter med äldre män inte har
varit bra och att hon ångrar sig. Att hon mått dåligt under en tid är dock inte nödvändigtvis relaterat till just de ifrågavarande gärningarna. Tingsrätten finner ändå
att ett visst psykiskt lidande är hänförligt till de brott Christer Thibblin utsatt henne
för och bestämmer ersättningen för sveda och värk till motsvarande en månads akut
sjuktid, dvs. 2 400 kr.
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Barnpornografibrott
Yrkanden och inställning
Åklagaren har yrkat att Christer Thibblin ska dömas för barnpornografibrott enligt
följande gärningsbeskrivning.
Thibblin har den 31 augusti 2012 på Hälsovägen i Helsingborg innehaft barnpornografiskt material i form av 130 bilder, varav 6 stycken
visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling samt 10 filmer med en sammanlagd speltid om 24 minuter 14 sekunder, varav 3
filmer, med en sammanlagd speltid om 11 minuter och 55 sekunder
visar barn som utsätts för särskild hänsynslös behandling.
Åklagaren har vidare yrkat att i beslag tagen bärbar dator förklaras förverkad enligt
36 kap. 2 § brottsbalken alternativt lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi.

Christer Thibblin har erkänt gärningen och vitsordat åklagarens bedömning av bilderna och filmerna. Han har emellertid bestritt förverkandeyrkandet. Att förverka
datorn är varken påkallat för att förebygga brott eller av andra särskilda skäl. Han
behöver datorn för andra ändamål varför det vore oskäligt att datorn förklarades
förverkad.
Utredningen
Christer Thibblin har hörts över åtalet. Tingsrätten har på åklagarens begäran hållit
syn på delar av det beslagtagna materialet och härvid hört Jin Landälv om granskningen av materialet och klassificeringen av det.

Domskäl
Christer Thibblin har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av den övriga utredningen. Åtalet är därmed styrkt och ska bifallas. Gärningen ska bedömas som
åklagaren gjort gällande.

20
NACKA TINGSRÄTT

DOM
2013-11-28

B 2241-12

Avdelning 2

Av lagen om förverkande av barnpornografibrott följer att en skildring av barn i
pornografisk bild ska förklaras förverkad i första hand enligt bestämmelser i brottsbalken. I 36 kap. 2 § brottsbalken föreskrivs att egendom som har använts som
hjälpmedel vid brott enligt brottsbalken får förklaras förverkad, om det behövs för
att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Christer Thibblin har
uppgett bl.a. följande. Han mottog det barnpornografiska materialet av personer
som han chattar med utan att han efterfrågade det. Han använder datorn för att
ladda ner musik och ha kontakt med vänner. Enligt tingsrättens mening har datorn
tveklöst använts som hjälpmedel vid brott. Åtalet omfattar 130 bilder och 10 filmer.
Det är anmärkningsvärt att Christer Thibblin har accepterat att ta emot så många
bilder och filmer utan att ifrågasätta vad andra personer skickar till honom. Med
hänsyn härtill framstår ett förverkande av datorn som påkallat för att förebygga fortsatt brottslighet. Förverkandet är inte oproportionerligt i förhållande till Christer
Thibblins datoranvändning i övrigt. Åklagarens förverkandeyrkande ska därför bifallas.

Påföljd
Christer Thibblin är 61 år gammal. Han förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes av Helsingsborgs tingsrätts den 13 september 2011 till dagsböter för sexuellt ofredande vid två tillfällen den 14 mars till 20 mars 2011. Till
följd av en hjärnblödning och prostatacancer har han varit sjukskriven sedan 2011.

Frivården Helsingborg har bedömt att Christer Thibblin behöver arbeta med sina
riskfaktorer för att minska risken för framtida återfall i sexualbrott. Frivården har
därför föreslagit skyddstillsyn med föreskrift om att Christer Thibblin genomgår
Kriminalvårdens forskningsbaserade Relation och samlevnadsprogram (ROS). Programmet ROS bedrivs i grupp (160 timmar) men även enskilt (60 timmar) på såväl
anstalt som i frivårdens regi och består av sex behandlingskomponenter; kognitiva
förvrängningar, intimitet, relationer och social förmåga, empati och offermedvetenhet, att hantera känslor, avvikande sexualitet samt risker, analyser, och strategier.
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Christer Thibblin har förklarat sig villig att genomföra programmet ROS.

Christer Thibblin ska nu dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering, två fall
av sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Den samlade brottslighetens straffvärde uppgår till ett kortare fängelsestraff. Christer Thibblin har visserligen tidigare
gjort sig skyldig till sexualbrott men varken brottslighetens straffvärde eller art talar
för att fängelse bör väljas som påföljd. Det finns även anledning att anta att en
skyddstillsyn med föreskrift om att Christer Thibblin ska genomföra programmet
ROS kan bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslighet. I och med detta bestäms påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om att Christer Thibblin ska genomgå frivårdens program ROS.

Övriga frågor
Målsägandebiträdet har för uppdraget begärt ersättning med 151 323 kr, varav
68 310 kr för arbete, 44 460 kr för tidspillan, 8 289 kr för utlägg och 30 264 kr för
mervärdesskatt. Den begärda ersättningen är skälig och ska utgå av allmänna medel.

Försvararen har yrkat ersättning med 35 444 kr, varav 24 840 kr för arbete, 3 420 kr
för tidsspillan och 95 kr för utlägg. Den begärda ersättningen är skälig och ska utgå
av allmänna medel.

Eftersom Christer Thibblin döms i enlighet med åtalet är han skyldig att i viss mån
ersätta staten för vad som betalats av allmänna medel i ersättning för
målsägandebiträde och försvarare. Eftersom målsägandebiträdet varit förordnat
även i delar som inte avser Christer Thibblin ska de delarna räknas bort innan hans
ersättningsskyldighet kan beräknas.

Den av målsägandebiträdet begärda ersättningen avser det totala arbete som
uppdraget har inneburit. Det har inte varit möjligt för henne att redovisa hur mycket
av arbetet som avser respektive misstänkt. Tingsrätten får därför göra en
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uppskattning av hur mycket av arbetet som är hänförligt till åtalet mot Christer
Thibblin. Det står klart att underrättelser om nedläggning av förundersökningarna
mot andra personer har mottagits av målsägadebiträdet den 5 och 25 mars 2013 och
att arbetet därefter enbart ägnats åt misstankarna mot Christer Thibblin och Veine
Österberg. Eftersom det för tiden dessförinnan inte går att klarlägga hur mycket tid
som avser åtalet mot Christer Thibblin är utgångspunkten vid bestämmandet av
målsägandebiträdets arbete i åtalet mot Christer Thibblin arbetet efter denna
tidpunkt. Tingsrätten konstaterar att utredningen och åtalet mot Veine Österberg
har varit mycket mer omfattande varför målsägandebiträdets arvode till
övervägande del är hänförligt till Veine Österberg. Arvodet vad gäller brotten
utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande utgör enligt
tingsrättens bedömning ca en tredjedel av det sammanlagda arbetet efter
nedläggningstidpunkten och som inte går att särskilja mellan Christer Thibblin och
Veine Österberg. Uppskattningsvis avser åtta timmars arbete Christer Thibblin.
Därtill tillkommer kostnader för tidsspillan och utlägg. Sammantaget bedöms den
av målsägandebiträdets begärda ersättning som belöper på arbete med åtalet mot
Christer Thibblin till 34 400 kr inklusive mervärdesskatt.

Christer Thibblin har sådana ekonomiska förhållanden att han kan beviljas rättshjälp
varför hans ersättningsskyldighet ska sättas ned till trettio procent. Han ska således
till staten återbetala kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet med avrundade
20 000 kr. Tingsrätten finner, även med beaktande av att Christer Thibblin är
sjukskriven, inte skäl att sätta ned återbetalningsskyldigheten ytterligare.

Christer Thibblin döms för brott för vilket är föreskrivet fängelse i straffskalan och
han ska därför betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.
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ÅTALET MOT VEINE ÖSTERBERG
Yrkanden och inställning m.m.
Åklagaren har yrkat att Veine Österberg ska dömas för våldtäkt mot barn enligt
följande gärningsbeskrivning.
Österberg har den 5 oktober 2011 på Ogesta Gård i Ösmo haft vaginalt samlag med flicka A, född i mars 1997 och därmed 14 år vid tillfället.
Österberg har den 9 oktober 2011 på Ogesta Gård i Ösmo haft vaginalt samlag med målsägande A, född i mars 1997 och därmed 14 år
vid tillfället.
Österberg kände till flicka A:s ålder vid båda tillfällena ovan. I vart
fall hade Österberg skälig anledning att anta att flicka A var under 15
år vid tillfällena.
A, som biträtt åtalet, har yrkat att Veine Österberg ska förpliktas betala skadestånd
till henne med 140 000 kr, varav 125 000 kr avser ersättning för kränkning och
15 000 kr ersättning för sveda och värk, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9
oktober 2011 till dess betalning sker.

Veine Österberg har förnekat gärningarna. Han bestritt skadeståndsskyldighet men
vitsordat sättet för beräkningen av räntan.

För brott som prövas i denna dom anhölls Veine Österberg den 8 juni 2012. Han
häktades därefter den 9 juni 2012 och försattes åter på fri fot den 15 juni 2012.

Utredningen
Veine Österberg har hörts över åtalet. På åklagarens och A:s begäran har A hörts.
Åklagaren och A har som skriftlig bevisning åberopat följande.

- PM samt deltagarlista från hästtävlingen Svens Avel och Sportchampionat som pågick 4-9 oktober 2011 i Flyinge, fup. s. 21-22, till
styrkande av att Österbergs sambo deltagit i tävlingen och att Öster-
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bergs således ensam haft huset på Ogesta Gård vid tidpunkten för aktuella brott.
- Flicka A:s ritning av planlösningen av Österbergs hus samt ritning
av omgivningen, fup. s. 24-27 , till styrkande av att flicka A varit i
Österbergs hus.
- Fotografier utifrån och inifrån Österbergs hus, planskiss av
Österbergs hus samt flygfoto över området, fup. s. 28-44 (att jämföra
med bilderna som flicka A har ritat).
- SMS trafik till och från flicka A:s mobil, fup. s. 49-56, utvisandes att
Österberg kontaktat flicka A vid ett drygt 70-tal tillfällen mellan den
19 mars 2012 till 10 april 2012. Åberopas till styrkande av omfattningen av kontakterna mellan flicka A och Österberg till vederläggande av Österbergs berättelse.
- PM från polisen ang. tre återskapade sms från Österbergs telefon
som skickats mellan Österbergs mobil och flicka A:s mobil, fup. s. 58.
- Masttömning från Österbergs och flicka A:s mobiler, fup. s. 59-180,
till styrkande dels av att Österberg befunnit sig i Nacka den 5 resp. 9
oktober 2011 och att Österberg haft omfattande kontakter med flicka
A via telefon och sms samt dels att flicka A befunnit sig i området
kring Österbergs bostad i Ösmo den 5 oktober 2011 samt att flicka A
haft omfattande kontakter via telefon och sms med Österbergs i tiden
kring de åtalade gärningarna.
- Protokoll över tömning av Österbergs jobbdator, fup. s. 184-186, utvisande två kartbilder som fanns lagra på datorn under Österbergs användarkonto. Kartbilderna visar området i Nacka där målsäganden
bor.
De tre återskapade SMS:en (s. 58 i förundersökningen) har följande innehåll.
Ja men då är dom på väg att sova men dom gör inte de nu
Runt halv ett pus
Vart e du nu?
A har också som skriftlig bevisning åberopat ett läkarintyg från Barn- och ungdomspsykiatrin, till styrkande av att hon på grund av sitt neuropsykiatriska funktionshinder har befunnits sig i en särskilt utsatt situation, samt meddelanden från
”Vildawebben” som hittats i Veine Österbergs beslag tagna dator, dels till styrkande

25
NACKA TINGSRÄTT

DOM
2013-11-28

B 2241-12

Avdelning 2

av att Veine Österberg har haft kontakt med andra kvinnor med sexuell innebörd
och därmed inte är främmande för att framställa önskemål om sexaktiviteter, dels
till styrkande av att Veine Österberg brukar ordet ”puss”.

Inledningsvis är följande utrett. A har diagnosen Aspergers syndrom. Individer med
Aspergers syndrom uppvisar begränsade och ofta udda intressen vilket hos A har
manifesterats genom bl.a. ett intresse för Turkiet, plastikoperationer och senare sex
med äldre män. Under 2011 fick A och Veine Österberg kontakt med varandra på
en Internetsida som heter ”Vildawebbben”. För att vara medlem på sidan krävs att
man är minst 15 år. A och Veine Österberg kommunicerade till en början via Internet och övergick senare till telefonsamtal och SMS. Runt den 5 och 9 oktober 2011
deltog Veine Österbergs dåvarande sambo i en hästtävling i Flyinge. Vid denna tidpunkt förekom intensiva telefonkontakter mellan A och Veine Österberg. Den 5 och
9 oktober 2011 befann sig Veine Österberg i Nacka. A var i närheten av Veine
Österbergs bostad i Ösmo den 5 oktober 2011.

A har uppgett i huvudsak följande. Hon och Veine Österberg hade konversationer
med sexuell innebörd, bl.a. om hon sväljer eller tar ”det” i munnen. De har träffats
vid tre tillfällen. Vid två av dessa tillfällen hade de sex. Första gången de hade sex
var på dagen. Andra gången var på natten och hon hade då smugit ut när föräldrarna
lagt sig. Vid båda tillfällena blev hon upphämtad av Veine Österberg utanför Statoil
vid Nacka Forum och åkte hem till honom i hans bil för att ha sex. Efter sexet fick
hon skjuts tillbaka. På vägen till Veine Österberg kände hon att det kom som en bro
eller ett gupp. När de kom fram till hans hus gick hon in och upp för en trappa som
ledde till sovrummet på övervåningen. Vid sängen fanns en garderob. Hon känner
igen fotografierna från huset som finns i förundersökningsprotokollet. De lade sig i
sängen. Veine Österberg tog av sig byxorna och kalsongerna. Hon tog av sig kläderna i sängen. De hade vaginala samlag. Hon låg under honom under samlagen.
Vid något av tillfällena hade han kondom med smak. Första gången hade de kondom och han fick utlösning efter samlaget. Andra gången gav hon honom oralsex

26
NACKA TINGSRÄTT

DOM
2013-11-28

B 2241-12

Avdelning 2

före samlaget. De sågs vid ytterligare ett tillfälle i Nacka men då åkte de bara i hans
bil. Hon tror inte att hon har haft någon kontakt med Veine Österberg under 2012
eftersom hon var på ett behandlingshem från april. Hon har mått dåligt efter händelserna och tycker att det som hänt är äckligt.

Veine Österberg har berättat i huvudsak följande. Han och A pratade om hennes
skolgång, att hon var mobbad och hans hundar. Hon ställde även frågor om hur hans
hem såg ut. Det är möjligt att de pratade om sex även om han vet att det var fel.
Hon talade om att hon var 14 år men att hon skulle fylla 15 år inom kort. Han har
aldrig träffat A. Den 5 oktober 2011 skulle han träffa henne vid McDonald’s nära
Statoil i Nacka i samband med att han skulle köpa en bil på Volvo men hon dök inte
upp. I stället kom en konstig människa som var 165 cm med stor mössa och jacka.
Han blev upprörd eftersom han kände sig lurad och åkte därför hem. Han tog aldrig
upp detta med A. Den 9 oktober 2011 åkte han till Nacka med anledning av att han
fick ett SMS eller ett telefonsamtal från A om att hon skulle ta livet av sig. Han fick
då för sig att A skulle hoppa från en bro vid Nacka Forum. I efterhand har han förstått att det hade varit bättre om han hade ringt polisen. Han vet inte varför A har
befunnit sig i Ösmo. Hon måste ha fått skjuts dit. Näst sista gången han hade kontakt med A bad han att få prata med hennes syster för att tala om vad hon höll på
med och bad A att sluta träffa ”gamla gubbjävlar” och i stället träffa jämnåriga killar. Den sista kontakten med A kan ha varit den 10 april 2012.

Domskäl
Ansvar
Rättsliga utgångspunkter
För ansvar för våldtäkt mot barn krävs inte att gärningsmannen använt våld eller hot
eller utsatt barnet för tvång. Våldtäkt är begånget när en person haft samlag eller en
därmed jämförlig sexuell handling med ett barn som inte fyllt 15 år, oavsett hur det
gått till. Syftet med bestämmelsen har varit att klargöra att barn inte kan samtycka
till sexuella handlingar. Våldtäkt mot barn är ett uppsåtligt brott. Det är dock till-
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räckligt att gärningsmannen hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått
femton års ålder. (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar [1 juli 2013,
Zeteo], kommentaren till 6 kap. 4 § brottsbalken).

Utgångspunkter vid bevisvärderingen
I det här målet står ord mot ord i de helt avgörande delarna. Den enda bevisningen
som styrker att det förekommit samlag mellan Veine Österberg och A är de uppgifter som A lämnat. Någon teknisk bevisning som stöder detta finns inte.

Att döma någon enbart på uppgifter lämnade av målsäganden är fullt möjligt. I tillägget till Högsta domstolens avgörande refererat i NJA 2010 s. 671 resoneras kring
hur bedömningen i sådana fall bör ske. Där framgår i huvudsak följande. I mål om
sexualbrott står ofta ord mot ord. Bedömningen av målsägandens och dennes
utsagas trovärdighet blir då central för prövningen av skuldfrågan. Vid denna
prövning ska beaktas framför allt vad målsäganden faktiskt har berättat. Bedömningen ska inte ske utifrån exempelvis det allmänna intryck som målsäganden
ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt, såsom grad av nervositet eller säkerhet,
benägenhet att fästa eller slå ner blicken, röstläge, emotionella reaktioner, gester
eller rörelsemönster. En viktig omständighet är därtill ofta hur berättelsen har växt
fram, t.ex. förekomsten eller avsaknaden av ledande frågor under utredningen. Om
berättelsen ter sig inlärd och statisk snarare än spontan är det vidare en
omständighet som i allmänhet minskar trovärdigheten. Betydelsen av faktorer som
annars skulle sänka trovärdigheten kan minska om målsäganden lämnar en
godtagbar förklaring, varvid dock en sådan förklaring normalt inte ökar trovärdigheten i övrigt. Att målsäganden framstår som mer trovärdig än den tilltalade
är givetvis inte tillräckligt för en fällande dom. En trovärdig berättelse från
målsäganden, i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, kan vara
tillräcklig för en fällande dom. Vid prövningen av skuldfrågan måste dock
självfallet hänsyn tas till övrig bevisning och relevanta sakomständigheter i målet.
Även den tilltalades trovärdighet bör bedömas, liksom sannolikheten i sig för
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målsägandens och den tilltalades berättelser. Domstolen ska också väga in bl.a.
målsägandens reaktioner omedelbart efter händelsen och hennes eller hans agerande
i övrigt, eventuell teknisk bevisning och målsägandens och den tilltalades
berättelsers förenlighet med denna och eventuella vittnesuppgifter av relevans.

Är A:s utsaga trovärdig och tillförlitlig?
A:s berättelse har varit eftertänksam och återhållsam. Hon har med hjälp av frågor
från åklagaren och målsägandebiträdet kunnat redogöra för vad som hänt men har
inte kunnat eller velat lämna några detaljer i de avgörande delarna. När hon lämnat
uppgifter i avgörande delar har hon i viss mån ändrat sin berättelse i förhållande till
förhöret hos polisen. Det finns emellertid godtagbara förklaringar till avsaknaden av
detaljer och att hon ändrat sina uppgifter. Hennes neuropsykiatriska syndrom påverkar nämligen hennes förmåga att få ihop detaljerna till en helhet och det har
dessutom gått lång tid sedan händelserna inträffade. Hon har också berättat att hon
hade svårt att prata med den utredande polisen. Det har inte heller framkommit
något som tyder på att hon skulle vilja anklaga Veine Österberg för något han inte
gjort. Tingsrätten anser därför att den berättelse hon har lämnat i och för sig är
trovärdig och tillförlitlig.

Är Veine Österbergs utsaga trovärdig och tillförlitlig?
Veine Österbergs utsaga har tingsrätten upplevt som tillrättalagd. Den har haft inslag av motsägelser och oförklarliga moment. Han har exempelvis i samma förhör
inledningsvis förnekat att han har samtalat med A om sex för att senare ändra sig.
Han har vidare berättat att A mådde dåligt och han försökte förmå A att sluta träffa
äldre män. Detta är inte förenligt med att han pratade om sex med A. Tingsrätten
har sammantaget svårt att fästa någon tilltro till Veine Österbergs berättelse.

Får A:s utsaga stöd i den övriga bevisningen?
Den övriga utredningen består av ritningar och fotografier av Veine Österbergs bostad och omgivning, masttömning av A:s och Veine Österbergs mobiltelefoner, tre

29
NACKA TINGSRÄTT

DOM
2013-11-28

B 2241-12

Avdelning 2

återskapade SMS i Veine Österbergs mobiltelefon samt två kartbilder som påträffats
i Veine Österbergs arbetsdator.

Vid en jämförelse av A:s skisser av huset och fotografierna på insidan av huset
uppvisar de påtagliga likheter. Ena fotografiet på omgivningen visar att det finns en
bro i anslutning till Veine Österbergs gård vilket A nämnt i förhör. Samtliga omständigheter talar starkt för att A varit i Veine Österbergs hus.

Masttömningen av A:s och Veine mobiltelefoner utvisar att telefonerna den 5, 9 och
26 oktober 2011 samtidigt har befunnit sig i området kring Nacka Forum. Det ger
visst stöd för att A:s berättelse är riktig. Det kan dock inte uteslutas att A kopplat
upp sig mot en mast i närheten av Nacka Forum från sitt hem. En besynnerlig omständighet är att A:s mobiltelefon kopplat upp sig mot en mast i närheten av Veine
Österbergs gård den 5 oktober 2011. Även med beaktande av att det saknas utredning om mastpositionerna och deras täckningsområde anser tingsrätten att det är
ännu en omständighet som talar med styrka för att A:s berättelse är riktig.

De tre återskapade SMS:en som påträffats i Veine Österbergs mobiltelefon har
skickats till eller mottagits av någon av A:s mobiltelefoner. Även om SMS:en i viss
mån ger stöd för A träffat Veine Österberg på natten den 9 oktober 2011 kan man
inte dra några säkra slutsatser av dem med hänsyn till att det inte går att avgöra när
de har skickats eller mottagits.

Kartbilderna som hittats i Veine Österbergs dator är något besvärande för Veine
Österberg men ger inte direkt stöd för A:s utsaga. De är i och för sig inte heller
oförenliga med A:s berättelse.

Sammanfattningsvis anser tingsrätten att det finns starka skäl som talar för att A
varit hemma hos Veine Österberg och att de har haft samlag med varandra. För en
fällande dom i det här fallet krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att samlag
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förekommit. Det innebär i princip att det ska vara praktiskt sett uteslutet att det gått
till på annat sätt än vad åklagaren påstår. Med de tveksamheter som finns i A:s
uppgifter och eftersom eventuella förklaringar till bristerna inte kan hållas mot
Veine Österberg innebär detta sammantaget att det inte kan helt utslutas att det är
som Veine Österberg berättat. Det kan därför inte anses ställt utom rimligt tvivel att
Veine Österberg har haft samlag med A. Åtalet ska därför ogillas.

Övriga frågor
Mot bakgrund av bedömningen i skuldfrågan ska A:s skadeståndstalan ogillas.

De av målsägandebiträdet och försvararen begärda ersättningarna är skäliga och ska
utgå av allmänna medel. Denna kostnad ska stanna på staten utom såvitt avser den
del av målsägandebiträdets kostnader som Christer Thibblin ska betala tillbaka.

SEKRETESS
Eftersom målet avser sexualbrott ska sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fortsätta vara tillämplig på A:s
identitetsuppgifter i målet och i bilaga 1 till denna dom.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 400)
Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 19 december 2013.
Överklaganden prövas av Svea hovrätt.

Olof Roos

Bilaga 2

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
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