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2013-01-17
meddelad i
Sollentuna

Mål nr B 5608-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Ewa Tvengström
Åklagarmyndigheten
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Målsägande
Sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Kerstin Koorti
Advokatfirman Kerstin Koorti AB
Box 17171
104 62 Stockholm
Tilltalad
Lars Evert MIKAEL Svensson, 840810-0132
Prästgårdsallén 43 C Lgh 1402
194 41 Upplands Väsby
Offentlig försvarare:
Advokat Peter Axelsson
Brottmålsadvokaterna i Stockholm AB
Kungsgatan 37, 3 tr
111 56 Stockholm

DOMSLUT
Begångna brott
Våldtäkt

Lagrum
6 kap 1 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Fängelse 2 år

Postadress
Box 940
191 29 Sollentuna

Besöksadress
Tingsvägen 11

Telefon
Telefax
08-561 695 00
08-561 695 01
attunda.tingsratt@dom.se
E-post:
www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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Skadestånd
Mikael Svensson ska utge skadestånd till målsäganden med 80 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 30 november 2010 till dess betalning
sker.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
för de uppgifter som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan
röja målsägandens identitet. Detsamma ska gälla målsägandens identitetsuppgifter i
bilaga 2 till denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Peter Axelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 12 201 kr. Av
beloppet avser 5 680 kr arbete, 3 420 kr tidsspillan, 661 kr utlägg och 2 440 kr
mervärdesskatt.
2. Kerstin Koorti tillerkänns ersättning av allmänna medel med 17 140 kr. Av
beloppet avser 10 557 kr arbete, 2 850 kr tidsspillan, 305 kr utlägg och 3 428 kr
mervärdesskatt.
3. Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 1. Uppgift om
målsägandens identitet finns i bilaga 2 som omfattas av sekretess.

Målsäganden har biträtt åtalet och yrkat skadestånd enligt bilaga 3.

Mikael Svensson har uppgett att han varken kan erkänna eller förneka gärningen
eftersom han saknar minne av händelsen. Han har bestritt skadeståndsyrkandet och
inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Han har vitsordat sättet för
ränteberäkningen.

DOMSKÄL

Skuld

Genom förhören är inledningsvis följande utrett. Vid tiden för händelsen hade
målsäganden och Mikael Svensson ett förhållande sedan ett och ett halvt år. De
bodde tillsammans hos Anna Ståhlberg. I bostaden vistades ofta Johanna Johansson,
då 13 år gammal. Förhållandet mellan målsäganden och Mikael Svensson var inte
bra. Målsäganden har beskrivit förhållandet som kallt och bl.a. uppgett att hon inte
ville ha sex med Mikael Svensson. Målsäganden missbrukade läkemedel under den
aktuella perioden vilket bl.a. innebar att hon var mycket svår att väcka när hon hade
somnat.

När det gäller själva händelsen har följande framkommit vid förhören.

Målsäganden: Hon, Mikael och Johanna låg i sängen och tittade på TV. Hon
somnade och har inga minnesbilder från natten. När hon vaknade på morgonen hade
hon inga pyjamasbyxor på sig och båda benen var i samma ”trosben”. Hon kände
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att det sved och var kladdigt mellan benen. Johanna sa till henne att Mikael hade
”satt på henne” medan hon sov. Under dagen beskrev Johanna händelsen mer och
mer. Hon blev chockad och berättade vad Johanna hade sagt för Anna. Anna blev
jättearg och konfronterade Mikael samma dag. Enligt Anna hade Mikael brutit ihop
och sagt att det bara hade hänt en gång. Senare medgav han för henne att han hade
haft sex med henne när hon sov.

Mikael Svensson: Han har inget minne av händelsen. Han minns inte att han har
pratat om det inträffade med målsäganden eller Anna. Han minns inte heller vad
han har sagt till polisen. Han vet inte varför han inte minns. Det kanske är så att han
har blockerat händelsen.

Johanna Johansson: Hon, målsäganden och Mikael låg i sängen. Hon låg med
ryggen mot målsäganden och Mikael. Målsäganden höll om henne och somnade
intill henne. Själv kunde hon inte sova. Hon märkte att Mikael rörde på sig. Han tog
bort målsägandens ben från henne. Därefter kände hon hur sängen började ”guppa”.
Mikael ”småflåsade” och juckade mot målsäganden. Hon förstod att han hade sex
med målsäganden. När det slutade hörde hon att Mikael drog på sig kalsongerna
och att han gick in på toaletten. Hon vände sig om i sängen och såg att målsäganden
fortfarande sov men låg med raka ben och inte hade några byxor på sig. Nästa dag
berättade hon för målsäganden och Anna vad som hade hänt.

Anna Ståhlberg: Målsäganden ringde till henne och berättade vad Johanna hade
sagt. Hon pratade med Johanna och fick klart för sig vad som hade hänt. Hon
konfronterade Mikael och sa att hon själv hade sett vad som hänt. Anledningen var
att hon ville skydda Johanna. Mikael såg ertappad ut och sa att det bara hade hänt
en gång. Han var gråtfärdig och visste precis vad hon pratade om.
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Med anledning av de uppgifter Mikael Svensson lämnat har åklagaren och
målsägandebiträdet hänfört sig till uppgifter som Mikael Svensson lämnat under
förundersökningen (se aktbil. 9 i där markerade delar.)

Tingsrättens bedömning.

Johanna Johansson har lämnat en utförlig och detaljerad berättelse om vad som
inträffat under den aktuella natten. Hennes uppgifter stöds av målsägandens egen
berättelse och de uppgifter som Anna Ståhlberg har lämnat. Att det har varit fråga
om ett samlag stöds särskilt av vad som framkommit om målsägandens klädsel när
hon vaknade och hennes egna uppgifter om hur hon då kände sig. Uppgifterna stöds
också av Anna Ståhlbergs berättelse om hur Mikael Svensson reagerade när hon
konfronterade honom med det inträffade. Genom de angivna förhören anser
tingsrätten att det är styrkt att Mikael Svensson har genomfört samlag eller därmed
jämförlig handling med målsäganden när hon har sovit. Målsäganden har på grund
av sömn och då hon varit påverkad av medicin befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.
Mikael Svensson måste ha insett detta. Han har trots det genomfört handlingen och
därigenom otillbörligen utnyttjat hennes tillstånd. Han ska därför dömas för
våldtäkt. Omständigheterna är inte sådana att brottet kan anses som mindre grovt.

Påföljd

Mikael Svensson förekommer inte i belastningsregistret med någon anteckning av
betydelse för påföljdsfrågan. Frivården har gjort bedömningen att genomgång av
Kriminalvårdens program för män dömda för sexualbrott, ROS, inom ramen för en
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan är en lämplig påföljd.

För våldtäkt är föreskrivet fängelse i lägst två och högst sex år. Straffvärdet för det
nu aktuella brottet uppgår till fängelse två år. Med hänsyn till brottets art och det
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höga straffvärdet kan någon annan påföljd än fängelse inte bli aktuell. Mikael
Svensson ska således dömas till fängelse i enlighet med brottets straffvärde.

Skadestånd

Med hänsyn till tingsrättens bedömning i skuldfrågan är Mikael Svensson
skadeståndsskyldig gentemot målsäganden. På grund av gärningens art och de
uppgifter målsäganden har lämnat anser tingsrätten att det yrkade beloppet är
skäligt.

Övrigt

Eftersom Mikael Svensson döms för brott med fängelse i straffskalan ska han betala
föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Mikael Svensson döms till ett långt fängelsestraff och förpliktas att betala
skadestånd med ett relativt högt belopp. Kostnaderna för försvararen och
målsägandebiträdet ska därför stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (DV 400)
Ett överklagande ska vara ställt till Svea hovrätt och ska ha kommit in till
tingsrätten senast den 7 februari 2013.

På tingsrättens vägnar

Mathias Wastesson

Bilaga 1
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Jesper Paulander

1(2)
31
AM-4026-11
101-8

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2012-10-25

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
ATTUNDA TINGSRÄTT
Enhet 5

Attunda tingsrätt
Box 940
191 29 SOLLENTUNA

INKOM: 2012-10-25
MÅLNR: B 5608-12
AKTBIL: 7

TR mål: B 5608-12
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Yrke/titel

Mikael

1 Svensson, Lars Evert Mikael
Medborgare i

Telefon

Tolkbehov

19840810-0132
Adress

Prästgårdsallén 43 C Lgh 1402 194 41 UPPLANDS VÄSBY
Offentlig försvarare/ombud

Peter Axelsson, Brottmålsadvokaterna i Stockholm AB, Kungsgatan 37, 3 tr, 111 56
STOCKHOLM
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
VÅLDTÄKT (0201-K6214-11)
Målsägande
Sekretess (se särskild bilaga); företrädd av målsägandebiträdet Kerstin Koorti
Gärning
Svensson har i november 2010 i målsägandens bostad på Trefaldighetsvägen i
Täby kommun med målsäganden genomfört samlag eller en annan sexuell
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är
jämförlig med samlag, genom att otillbörligt utnyttja att målsäganden på grund av
sömn och påverkan av mediciner befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Lagrum
6 kap 1 § 2 st brottsbalken
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Mikael Svensson
Förhör med målsäganden angående händelsen till styrkande av åtalet

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 950
19129 SOLLENTUNA

Tingsvägen 7

010-562 50 00

registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se

Telefax

010-562 55 62

Ansökan om stämning
Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Jesper Paulander

2012-10-25

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
31
AM-4026-11
101-8

Vittnesförhör med Johanna Johansson (15 år gammal) angående hennes
iakttagelser av händelsen till styrkande av att Svensson genomfört samlag med
målsäganden då hon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.
Vittnesförhör med Anna Ståhlberg angående vad målsäganden, Johanna
Johansson och Mikael Svensson berättat för henne om händelsen till styrkande
av åtalet.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: en halvdag.

Jesper Paulander

Bilaga 4

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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