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BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM
2013-04-05
meddelad i
Borås

Mål nr B 1067-12

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Louise Eriksson
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Borås
Målsägande
Sandra Andersson
Engelbrektsgatan 8 Lgh 1003
506 36 Borås
Målsägandebiträde:
Advokat Katarina Engström
Advokatfirman Katarina Engström
Box 220
503 09 Borås
Tilltalad
LARS Karl Andersson, 900513-4391
c/o Petra Andersson
Gjordsbol 2196
681 96 Kristinehamn
Offentlig försvarare:
Advokat Peter Wall
Peter Wall Advokatbyrå AB
Box 700
503 16 Borås

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 80 å 50 kr

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 3537

Telefon
Telefax
033-17 70 00
033-10 30 88
boras.tingsratt@dom.se
E-post:
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Skadestånd
Lars Andersson ska utge skadestånd till Sandra Andersson med 7 400 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 januari 2012 till dess betalning
sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Peter Wall tillerkänns ersättning av allmänna medel med 17 663 kr. Av beloppet
avser 3 533 kr mervärdesskatt.
2. Katarina Engström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 9 338 kr. Av beloppet avser 1 868 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och för målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

Sandra Andersson har yrkat förpliktande för Lars Andersson att till henne utge
skadestånd enligt bilaga 2.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Lars Andersson har förnekat gärningen och bestritt det enskilda anspråket. Inga
belopp har vitsordats som skäliga i och för sig.

UTREDNINGEN I MÅLET
Uppspelning av videoförhör med målsäganden Sandra Andersson har skett. På
åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med Carina Andersson. Lars
Andersson har hörts över åtalet. De hörda har berättat följande.

Sandra Andersson (videoförhör): Hon är tolv år och går i sexan. Hon var inne på
Wordfeud på nätet men hade ingen att spela med så hon tryckte på en knapp som
väljer någon som man får som motspelare. Det finns även en chat på Wordfeud och
hon chattade med motspelaren. Hon tror att hon kan ha skrivit att hon var äldre än
hon faktiskt är, men hon minns inte det. Hon skrev inte vart hon bodde. Hon tror att
hon skrev att hon hette något annat men minns inte vad det var. Hon tror inte att hon
bad killen skicka en bild på sig. Det var krångel med hennes dator så hon bad om
hans nummer istället och det fick hon. Hon skickade ett sms till honom och då fick
han hennes nummer. Killen hade tagit reda på att det var hennes pappa som stod på
abonnemanget och han trodde att Sandra var pappan. Han sa att han skulle anmäla
honom för det. Hon blev rädd och bad honom att inte göra det. Hon skrev att hon
var tolv år. Han ville att hon skulle skicka nakenbilder till honom. Han skrev ”jag
polisanmäler din pappa om du inte skickar bilder” och att ”kroppen ska vara
naken”. Hon skrev att hon fick ont i magen. Hon var rädd för att hennes pappa
skulle åka i fängelse. Hon blev ledsen och började gråta jättemycket. Hon pratade
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med sin mamma som sedan skickade sms till honom. Detta hände efter klockan elva
på natten. Hon har inte kunnat sova efter händelsen. Hon har inte velat gå till skolan
på grund av händelsen. Hon har också ont i magen. Hon kände inte så innan
händelsen även om det förut hände att hon hade ont magen ibland. Hon har tänkt
mycket på vad som kan hända efteråt.

Lars Andersson: Det stämmer att han spelade Wordfeud den aktuella kvällen. Han
låg i soffan och hemma var även hans dåvarande flickvän och deras fem månader
gamla son. Han var arbetslös vid tillfället. Han och hans flickvän hade en bra
relation, men delvis på grund av det inträffade är de inte ihop idag. Hade han fått
välja hade han väntat med barn eftersom han ville ha en stadig inkomst innan, men
hans tjej ville gärna ha barnet. Tjejen låg och sov medan han spelade Wordfeud.
Han fick en förfrågan om att spela mot en tjej, vilket han godtog. Hon skrev i
Wordfeudchatten att hon hette Sandra eller Sanna, var 22 år och bodde i Skåne. De
chattade lite och sedan fick han hennes nummer. Han tänkte att han ville ha lite
socialt umgänge så han gick med på att sms:a med henne. Hon skrev senare att hon
ville ha en bild på Lars kön, men det ville han inte skicka utan sa att hon kunde
skicka först. Han vet inte varför han bad om en bild och sa inte vad bilden skulle
föreställa. Hon skickade en bild på ett par bröst, så han trodde att det var en tjej han
pratade med. Senare fick han veta att bilden på brösten hade hon tagit från Google.
Lars tyckte att det var lite konstigt och kollade upp på Eniro vem som hade
abonnemanget och såg att det var en Lars-Göran i Borås. Han skrev ”du kan sluta
nu Lars-Göran” i ett sms. Han trodde att han hade med en ”fulgubbe” att göra och
ville veta om det var något fuffens. Lars hade inte sagt hur gammal han själv var,
men fick ändå känslan av att det var något konstigt. Han har, när han var yngre,
råkat ut för fulgubbar som tagit kontakt med honom. Det är möjligt att han nämnt
något om Sandras pappa som han trodde att han talade med, men det kan Sandra ha
missförstått. Han skrev aldrig ”pappa” direkt utan skrev Lars-Görans namn. Han
skrev något om att han kunde få pengar för att avslöja honom, men det vet inte Lars
hur han skulle göra men kan tänka sig att det finns folk som betalar för sådan
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information. Han skrev att hon skulle skicka bilderna på sig för att Lars skulle få ett
erkännande att det var en gubbe han skrev till; att han i så fall kanske skulle säga
han var en man. Han trodde alltså inte att han skulle få några bilder utan trodde att
bluffen skulle avslöjas. Om han hade fått bilder från internet hade han kunnat se det.
När Sandra skrev att hon bara var tolv år trodde han inte på det utan trodde att det
var en undanflykt från gubben. Först trodde han ju att det var en 22-årig tjej och
sedan att det var en man som hette Lars-Göran. Lars vet inte varför han skrev
”bilderna” i plural och inte heller varför han bad om bilder på mer än ansiktet,
såsom ”mus” och ”bröst”. Lars blev ställd när han, via Sandras mamma, fick reda
på att det verkligen var en tolvåring han chattat med. Han tyckte att det var bra och
vaksamt av både mamman och Sandra att reagera och han fick sig en tankeställare
att vara mer noggrann när han skriver till någon på nätet. Sandras mamma hade
även försökt ringa honom men han ville inte svara eftersom hans son låg och sov
bredvid honom. Om han hade känt till Sandras ålder från början hade han aldrig
gjort det. Det hade varit helt otänkbart. Det fattas sms i den sms-konversation som
åklagaren lagt fram. Dessa sms skickades före de sms som visats upp.

Carina Andersson: Hon är Sandras mamma. Under 2012 bodde Sandra varannan
vecka hos sina föräldrar. Sandra har en äldre syster som bor själv och en bror som
bor hos Carina. Sandra är ganska skör och osäker; tar inte gärna första kontakten.
Hon är trygg med dem hon känner men är tillbakadragen när det gäller nya
människor. Innan denna händelse hade hon några få frånvarotillfällen i skolan. Hon
klarar sig bra i skolan. Carina är inte inne så mycket på vad Wordfeud är men man
kan nog ha det både på datorn och mobilen. Sandra är inte inne så mycket på nätet,
men hon har facebook, är inne på instagram och löser lite quiz. Den nu aktuella
kvällen hade Carina lagt sig och hade sagt god natt till Sandra. Carina väcktes av
Sandra när hon sa att ”du måste komma upp och titta på något”. Carina var lite
frågande men då det brast för Sandra som började gråta. Carina förstod inte vad
Sandra pratade om då hon sa att det var en person som skulle få hennes pappa i
fängelse. Carina förstod att det var något med mobilen och såg på sms-
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konversationen att någon ville att Sandra skulle skicka bilder på sig själv. Carina
blev förbannad och ringde numret men blev ”klickad” två gånger. Hon skickade då
sms och ifrågasatte hur personen kunde göra något sådant. Carina försökte lugna
ner Sandra och förklara att hon inte hade gjort något fel. Sandra var jätterädd att
hoten mot hennes pappa skulle bli sanna; att hon hade gjort något som skulle kunna
få hennes pappa i fängelse eller att han skulle få betala en massa böter. Det stämmer
att Sandras pappa står på mobilabonnemanget. Carina har pratat med Sandra som
säger att hon inte har skickat några bilder vilket Carina hoppas är sant. Sandra har
inte sagt något om vem personen var som hon chattat med eller vilka uppgifter hon
gett om sig själv. Carina hade gett Sandra förhållningsregler avseende internet och
sagt att man inte ska ge ut några uppgifter om sig själv. Carina har även pratat om
riskerna med att vara ute på nätet. Sandra har inte haft någon kille. I samband med
händelsen isolerade Sandra sig, drog för persiennerna och tejpade igen hennes
pappas titthål på dörren. Sandra hade svårt att sova efter händelsen. Hon ville inte
sova själv och ”blev liten” igen. Sandra stannade hemma från skolan i några veckor
och ville vara nära hela tiden. Carina pratade med Sandras rektor och det var då som
Carina kände att hon var tvungen att anmäla händelsen. Carina var med på
polisstationen när Sandra förhördes men var inte med i förhörsrummet. Sandra står
lika nära sin pappa som hon gör sin mamma. Det har tagit jättelång tid för Sandra
att må bättre och minska sitt krampaktiga beteende med närhetsbehov. Hon är ännu
inte bra och var inte i skolan i princip under hela sjunde klass.

DOMSKÄL

Skuld och skadestånd
Sandra Andersson har i de videoförhör som förebringats gett trovärdigt intryck när
hon berättat om händelsen. Hon har inte gett intryck av att vara någon särskilt
försigkommen tolvåring utan närmast gett ett ganska omoget intryck. Det kan dock
inte uteslutas att hon, vilket hon själv varit osäker på, lämnat andra uppgifter om sig
själv än de riktiga vad gäller exempelvis ålder. Det är dock genom den skriftliga
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bevisningen utrett att hon, i vart fall en bit in i konversationen när Lars Andersson,
under hot, krävt att få flera och detaljerade nakenfoton av henne, klart uttryckt att
hon endast var tolv år gammal. Lars Andersson har i denna del gett en förklaring
som bär efterhandskonstruktionens alla tecken. Han har, i stället för att helt enkelt
avsluta samtalet, eller göra polisanmälan avseende misstanke om brott från annan,
dvs den han uppgett sig tro konversera med, ställt krav på uttryckliga foton på bröst,
nus och att det skall vara naket. Detta trots uttrycklig information om att den andra
var en tolvårig flicka. Lars Anderssons förklaringar i denna del är inte trovärdiga.
Enligt tingsrättens bedömning är styrkt att han på sätt åklagaren angett ofredat
Sandra Andersson. Detta ofredanade skall på av åklagaren anförda skäl bedömas
som sexuellt ofredande.

Genom tingsrättens ställningstagande i skuldfrågan är Lars Andersson
skadeståndsskyldig gentemot Sandra Andersson. Vad som yrkats framstår som
skäligt.

Påföljd
Lars Andersson är 22 år gammal och förekommer inte tidigare i
belastningsregistret.

Frivården Vänersborg har anfört att Lars Andersson bedöms ha en socialt ordnad
situation. Om han döms för brottet ger det ett övervakningsbehov. Han behöver då
arbeta med sina riskfaktorer för att minska risken för framtida återfall i sexualbrott.
Han bör genomgå Kriminalvårdens Relation- och samlevnadsprogram. Han bedöms
lämplig att utföra samhällstjänst vilket han även samtyckt till.

Tingsrättens bedömning.
Lars Andersson har ovan fällts till ansvar för sexuellt ofredande. Gärningens
straffvärde är inte högre än att påföljden kan stanna vid ett kännbart bötesstraff.
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Dv 400)
Överklagande senast den 26 april 2013, ställs till Hovrätten för Västra Sverige
Prövningstillstånd erfordras

På tingsrättens vägnar

Boris Preijde

Bilaga 1
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Louise Eriksson

1(2)
26
AM-22967-12
404A-17

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

Ansökan om stämning
2012-06-21

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
BORÅS TINGSRÄTT
Rotel 2

Borås tingsrätt
Rotel 2
Box 270
503 10 BORÅS

INKOM: 2012-06-21
MÅLNR: B 1067-12
AKTBIL: 6

TR mål: B 1067-12
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Medborgare i

19900513-4391

Sverige

Yrke/titel

Lars

1 Andersson, Lars Karl

Telefon

Tolkbehov

Adress

Tureborgsvägen 24 Lgh 1602 451 33 UDDEVALLA
Offentlig försvarare/ombud

Wall, Peter, Peter Wall Advokatbyrå AB, Box 700, 503 16 BORÅS
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.
SEXUELLT OFREDANDE alt OFREDANDE (1400-K15176-12)
Målsägande
Andersson, Sandra, underrättad genom målsägandebiträdet
Gärning
Lars Andersson har natten den 19-20 januari 2012 i Borås på ett sätt som varit
ägnat att väcka obehag i ord ofredat den 12-åriga målsäganden Sandra
Andersson genom att i flera sms kräva av målsäganden att hon ska översända
nakenbilder på sig själv till Lars Andersson. Agerandet har varit ägnat att
kränka målsägandens sexuella integritet och har under alla förhållanden
inneburit ett hänsynslöst beteende.
Lagrum
6 kap 10 § 2 st alt 4 kap 7 § brottsbalken

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 624
503 15 BORÅS

Lilla Brogatan 31

010-562 72 20

registrator.ak-boras@aklagare.se

Telefax

010-562 72 47

Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Borås
Kammaråklagare Louise Eriksson

2012-06-21

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

2(2)
26
AM-22967-12
404A-17

Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Lars Andersson (medger flertalet faktiska omständigheter
men förnekar att brott begåtts).
Förhör med målsäganden Sandra Andersson angående de närmare
omständigheterna vid aktuellt tillfälle. Uppspelning av två videoförhör med
målsäganden påkallas (tidsåtgång 17 minuter +30 minuter)
Vittnesförhör med Carina Andersson, målsägandens mamma, angående de
närmare omständigheterna vid aktuell gärning.
Skriftlig bevisning
Bilaga 1, sms skickade mellan målsäganden och misstänkt aktuell natt.
Bilaga 2, sms skickade mellan målsägandens mamma Carina Andersson och
Lars Andersson aktuell natt.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2,5 timme.
Personutredning bör inhämtas.

Louise Eriksson

Bilaga 2

BORÅS TINGSRÄTT
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INKOM: 2012-10-18
MÅLNR: B 1067-12
AKTBIL: 22

Bilaga 3

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.

www.domstol.se

