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Lagrum som åberopas
29 kap 5 § 2 st brottsbalken
Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 5 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2026-03-11. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.
Skadestånd
Adam Ahvenainen ska utge skadestånd till Sekretess B med 114 732 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 december 2015 till dess betalning sker.
Häktning m.m.
Adam Ahvenainen ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå för
uppgifter som kan röja målsägandens identitet, i inspelade förhör och i handlingar som
förebringats vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Christer Svedberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med, rätt räknat, 97 314 kr.
Av beloppet avser 59 599 kr arbete, 7 897 kr tidsspillan, 10 355 kr utlägg och 19 463 kr
kr mervärdesskatt.
2. Kerstin Vogel tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 46 505 kr. Av beloppet avser 33 073 kr arbete, 4 131 kr
tidsspillan och 9 301 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar enligt bilaga 1.

Målsäganden har yrkat förpliktande för Adam Ahvenainen att till henne utge
skadestånd enligt bilaga 2.

Då sekretess råder för målsäganden B:s namn kallas hon genomgående endast för
målsäganden i domen.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING
Adam Ahvenainen har förnekar gärningen. Han har bestritt det enskilda anspråket
men som skäligt i och för sig vitsordat yrkat belopp avseende inkomstförlust samt
sättet att beräkna räntan. Han har även bestritt utvisningsyrkandet.

UTREDNINGEN I MÅLET
På åklagarens begäran har förhör ägt rum med målsäganden samt vittnena Amanda
Kiikonen, Jimmy Karlsson, Timothy Teichter, Oscar Blom, Sara Larsson och Sylvia
von Eckardstein. På Adam Ahvenainens begäran har förhör ägt rum med Amanda
Ahvenainen. De hörda har berättat följande.

Målsäganden. Hon känner alla inblandade utom Oscar Blom. Hon känner inte
Adam Ahvenainen och hans fru, Amanda Ahvenainen, jättebra men de har träffats
och umgåtts genom Amanda Kiikonen, som var vän med Amanda Ahvenainen från
början. De har träffats kanske en gång i månaden, sammanlagt 7-8 gånger. Hon är
vän med Amanda Kiikonen och var då vän med Amanda Ahvenainen. Hon hade
inte pratat så mycket med Adam eftersom han bara har kunnat prata engelska. Han
kan något enstaka ord på svenska men pratar jättebra engelska.

Planen den aktuella dagen var att hon, Amanda Kiikonen samt Adam och hans fru
skulle förfesta och sedan gå ut. De skulle lyssna på dr Bombay. Amanda

4
BORÅS TINGSRÄTT

DOM
2016-03-11

B 3535-15

Södra enheten

Ahvenainen hade dock fått migrän och meddelade att bara Adam skulle komma.
Hon och Amanda Kiikonen var på McDonald´s drive invid Knalleland. De skulle ha
setts hemma hos henne vid åtta men blev sena på grund av av maten. De kom hem
till henne cirka tjugo minuter över åtta och parkerade bilen. När hon kom in i
lägenheten kom hon på att hon hade glömt mobilen i bilen men hämtade inte den
då. Adam hade med sig några ölburkar. Hon vet inte om han hade druckit tidigare
under kvällen. Han drack fyra sådana burkar á 50 cl. Adam blev lite påverkad men
inte full. Hon själv genomgick en antibiotikakur då och drack därför ingenting. Inte
heller Amanda Kiikonen drack något. De var sedan i lägenheten och vid
halvniotiden sade hon till de andra att hon nog inte skulle kunna följa med ut på
grund av att hon hade börjat känna av sin whiplashskada. Adam sade att han
kunde massera henne lite, så skulle det kanske kännas bättre. Hon satte sig framför
honom på golvet i vardagsrummet. Han satt i soffan. Amanda K var kvar då. Adam
masserade i kanske 15 minuter, till halv tio eller kvart i tio. Han masserade nacke
och axlar. Han var inte i ansiktet eller öronen. Han tog lite grann upp på nacken, på
ryggraden. Efter massagen kände hon sig bättre och sade att hon kanske kunde följa
med ut. Amanda Kiikonen hade dock då redan bestämt med Jimmy att hon skulle
till honom. Hon själv tyckte det var skönt att hon slapp gå ut. Hon frågade Adam
om han hade något emot att inte gå ut.

Jimmy kom och hämtade Amanda Kiikonen vid cirka tiotiden. Adam sade att han
kunde stanna och se en film, så kunde hon köra ut honom när hon ville sova. Hon
tyckte inte att det var något konstigt. Han var ju gift och hade aldrig visat något
intresse för henne. Hon låg ner i soffan som hon brukar när hon ser på film. När de
hade tittat i en halvtimma eller trekvart på filmen undrade Adam om hon kunde
pausa filmen för att han ville röka. Hon följde med honom ut. De passade på och
hämtade hennes mobil i bilen. De gick sen tillbaka in och fortsatte titta på filmen.

När det var cirka tio minuter kvar av filmen började Adam fråga om hennes
relationer. Hon svarade att hon inte hade träffat den rätte än. Han tyckte det var
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konstigt och sade något om att hon var lik hans fru. Han frågade om massagen var
bra. Hon svarade att den var jättebra. Han sade att han kunde massera lite mer. Det
tyckte hon lät bra och började sätta sig på golvet igen. Han föreslog att hon skulle
lägga sig i sängen så att han även kunde massera ryggen. De gick in i sovrummet
och hon lade sig på magen. Hon knäppte upp bh:n så att han skulle komma åt. Han
frågade om han kunde sätta sig vid hennes ryggslut i stället så att han kunde komma
åt. Han frågade om hon kunde ta av jeansen så att han kunde komma åt bättre. Hon
tyckte det kändes lite konstigt men tänkte att han ville väl. Hon är van vid massage
hemifrån för hennes syster är massör. Han frågade om hon ville ha massage även på
benen. Hon svarade att hon ville det. Han bad henne att ta av sig sina byxor vilket
hon gjorde. Sedan bad han henne att vända sig om. Det ville hon inte. Han böjde sig
ner och kysste henne. Hon satte sig upp och höll i bh:n. Han lade sin högra arm mot
hennes vänstra axel och puttade ner henne i sängen. Hon trodde att han skämtade
och satte sig upp igen. Hon försökte ta på sig tröjan. Han drog den ur hennes händer
och slängde iväg den. Han höll i hennes axel så att hon inte kunde komma längre
fram och drog till lite extra så att hon skulle hamna på rygg. När hon låg ner på rygg
satte han sig grensle över henne. Han böjde sig över henne och kysste henne. Det
var ingen vanlig kyss. Han öppnade hela munnen som att han skulle äta upp hennes
mun, så att tänderna stötte emot varandra. Hon vände bort ansiktet. Då började han
”slabba” i örat i stället. Det var som att han använde hennes öra som mun. Hon
tyckte inte det var trevligt och vände sig åt andra hållet. Då började han slicka i det
örat i stället. Hon började prata med honom om att han skulle tänka på sin fru, att
han inte ville göra detta mot henne. Han svarade då ”just relax”. Han sade även att
det var han som gjorde fel, inte hon, att hon skulle slappna av. Hon svarade att hon
inte alls tänkte slappna av. Hon blev paralyserad i armarna. Hon förstår inte varför
hon inte gjorde något med armarna men de kändes som gelé. Han fick ned hennes
trosor och förde in fingrar. Hon vet inte om det var en, två, eller tre fingrar, men det
gjorde ont. Då var det som att hon gav upp och började gråta. När hon hade gråtit i
cirka femton sekunder tittade han på henne och såg förvånad ut. Han gick av henne.
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Hon sade till honom ”I want you to leave” och tog sina saker med sig till toaletten
och låste in sig där. Efter en liten stund knackade han på och sa ”Im sorry, Im
leaving now”. Han frågade även om hon var ok. Hon svarade mm, för att hon bara
ville att han skulle gå. Han kom sedan tillbaka och hämtade sin halsduk som han
hade glömt. Sedan gick han. Då släppte allt för henne och hon började storgråta och
försökte greppa vad som hade hänt.

Hon försökte få tag på Amanda Kiikonen. Klockan var då cirka ett på natten. Hon
fick inte tag på henne. Hon ringde Jimmy Karlsson men fick inget svar där heller.
Till slut fick hon tag på Amanda Kiikonen. Hon berättade för henne att Adam hade
försökt våldta henne. Amanda svarade ”Han gjorde vad, sa du?”. Hon minns inte
mycket mer av det samtalet. Amanda kunde inte komma då men hon och Jimmy
kom hem till henne på morgonen. De försökte trösta henne, hon var ganska
uppgiven. Hon ville bara prata och förstå vad som hade hänt. Jimmy sade att hon
borde polisanmäla. Hon svarade att hon visste att hon borde det men att hon inte
orkade. Jimmy fortsatta att säga att hon borde det. Till slut sade han att han kunde
ringa polisen, vilket hon sa ok till. Han ringde och efter cirka tio minuter kom det
två poliser, en kvinna och en man. Hon fick berätta så gott hon kunde vad som hade
hänt. De körde sedan upp henne till akuten. De använde ett ”rape kit” och topsade
överallt, främst de ställen hon berättade om – öronen, läpparna och halsen. Hon
hade med sig Amanda och Jimmy på sjukhuset. Dagen efter händelsen var väldigt
jobbig. Hon tror att Amanda var med henne då. Den 27:e bad hon kompisen Sara
komma förbi, för att hon inte mådde bra. Hon berättade för henne vad som hade
hänt, men inte så ingående.

Hon berättade inga detaljer för Amanda Kiikonen heller under natten när hon ringde
henne. Hon sade bara att han hade försökt våldta henne, detta eftersom hon trodde
att fullbordad våldtäkt förutsatte könsorgan. Amanda Kiikonen blev arg i telefonen.
Hon tror att de lade på en gång, och sedan pratade igen. När Amanda och Jimmy
kom dit dagen efter berättade hon för dem i generella drag om vad som hade hänt.
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När de kom var hon ganska lugn. Hon hade försökt hålla sig lugn för att hon inte
gillar att gråta, men när hon pratade med dem blev hon upprörd.

Det var när han bad henne lägga sig på rygg som tyckte hon att det gick för långt
och sade stopp. Hon var då väldigt tydlig med att hon var nöjd med det som varit
men att det nu var bra. När han puttade ned henne i sängen sade hon någonting men
hon vet inte vad. Det var när han inte lät henne ta på sig tröjan som hon började
förstå allvaret. Hon sade då att han skulle sluta och att han skulle tänka på Amanda.
När Adam var vid öronen skrek hon sluta, men det gjorde han inte. Det kan stämma
att skrek ”sluta, såhär kan du inte göra”. I ett skede lade han sig med hela kroppen
över henne, men hon vet inte när han gjorde det. Hon höll ihop benen men han
kilade sitt ena ben mellan hennes. Trosorna var inte så ”stretchiga” så han fick inte
ned dem så långt, men en liten bit. Han förde in fingrarna. Då var det som att
kroppen stängde av och armarna blev paralyserade. Fram till den tidpunkten hade
hon ålat runt, men då stängde hon av och började gråta. Hon kände att hon hade
gjort vad hon kunde ungefär. Från att hon sade att hon inte ville ha mer massage till
att han klev av henne kan det ha gått 5-10 minuter. Han hade fingrarna inuti i totalt
cirka 30 sekunder. Han fortsatte trots att hon började gråta. Hon använde exakt
orden ”nej sluta, get off me”.

Hon bor på bottenvåningen. Det finns tre eller fyra våningar. Vädringsfönstren var
öppna så om någon gick förbi kan de ha hört henne. Annars har inte grannarna hört,
huset är bra isolerat. Det stämmer inte att hon ska ha gett signaler om att hon skulle
vara förtjust i honom, det har hon aldrig gjort. Hon har sagt att han har bra
egenskaper som hon själv söker hos en man. Hon har tyckt att han har betett sig bra
mot sin fru och att de två har haft en bra relation. Då tyckte hon så i alla fall.
Det stämmer inte att hon påstått att hon tidigare blivit utsatt för övergrepp. Inga
våldtäktsförsök. I somras var det någon som lade något i hennes drink på krogen.
Det enda som hände var att hon kände sig konstig och sprang in på toaletten och
spydde. Hon är försiktig med alkohol. Brukar bli tjatad på om att dricka, att hon
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dricker dåligt. Hon gillar inte att bli redlös. Hon gjorde ingen polisanmälan i
somras. Polisen avrådde henne eftersom det skulle bli omöjligt att hitta förövaren.
Hon tror att hon har berättat om detta för Adam. Hon vet inte vad det andra
våldtäktsförsöket skulle vara.

På natten, när Amanda inte kunde komma, somnade hon till slut. Hon var utmattad.
På morgonen ville hon reda ut händelsen med sin bästa väninna, för att förstå vad
som hade hänt. Hon trodde inte det var en våldtäkt, så hon tänkte att hon bara skulle
prata om det och gå vidare. Hon har haft psykologkontakt efter detta. Det har lärt
henne mycket. All topsning på sjukhuset var hemsk. Efter händelsen klarade hon
inte av att vara ensam. Just nu känns detta otroligt jobbigt, men det blir säkert bättre
om en vecka. Hon har börjat plugga heltid efter nyår. Det har varit jättesvårt och
hon har missat en tenta. Det beror på att hon inte har kunnat fokusera ordentligt.
Hon kan kanske ta igen den. Hon har inte arbetat någonting, har inte orkat. Hon har
inte behövt vara så mycket i Göteborg och det har varit skönt att kunna vara
hemma. Det har varit jobbigt att gå ut bland människor men hon har tvingat sig. Det
stämmer inte att hon sagt att han skulle få en belöning om han gav en massage. Inte
heller att han skulle ha sagt att han visste hur han skulle få henne. Att han skulle ha
fått en macka med fläsk hemma hos henne stämmer inte heller.

Hon har lärt känna Adam och hans fru Amanda genom Amanda Kiikonen, som var
deras vän från början. Hon har umgåtts med dem när Amanda Kiikonen varit med,
de har inte haft någon relation utöver det. De har bara umgåtts vid födelsedagar
eller om de ska ut på krogen. Hon tyckte att Adam och hans fru verkade ha ett bra
förhållande. Hon har aldrig varit ute själv med Adam och hans fru, Amanda
Kiikonen har alltid varit med. Hon kan ha sagt till Amanda Ahvenainen att hon ska
vara glad att hon har en sådan bra man. Hon är likadan när hon har druckit alkohol
som annars, men hon har lättare att uttrycka hur glad hon är. Hon blir inte klängig.
Hon är alltid mån om att det besvaras, det blir då inte klängigt med en kram eller
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liknande. Vad hon vet har det inte funnits någon svartsjuka mellan henne och
Amanda Ahvenainen.

Amanda Kiikonen lämnade hennes lägenhet vid tiotiden. Hon tyckte inte att det var
konstigt att Amanda ville åka därifrån. Hon förstod att hon inte ville stanna
eftersom de inte skulle gå ut. Hon hade inget emot att Adam stannade kvar. Det var
tråkigt att bli lämnad ensam klockan tio en fredag kväll. Adam skulle ha träffat
Timothy, men Adam sade att Timothy inte skulle ut, så han kunde stanna i alla fall.
Det stämmer inte att Adam inte masserat något efter att Amanda Kiikonen lämnat
lägenheten. Det stämmer att Adam använde olja. Hon har ett vardagsrumsbord med
en hylla under. Där stod oljan. Det blir skönare massage med olja. Det är inget
konstigt, i hennes familj de ger varandra ofta massage. Hon minns inte om oljan
användes från början av massagen eller inte. Han är rätt säker på att Adam hällde
oljan i handen innan han använde den. Adam var väldigt bra på att massera, han var
stark i nyporna. Det var hon själv som tog av sig byxorna. Det kändes konstigt att
Adam tog av sig sina byxor innan hon tog av sig sina. Hon hade blå trosor, ingen
stretch, halv-string. De täcker ¾ av skinkan. Hon såg inte med egna ögon hur det
gick till när han drog ned trosorna, eftersom hans kropp var i vägen. Hon är säker på
att det var han som tog av henne trosorna. Hon hann aldrig knäppa bh:n. Den var
uppknäppt när hon låg på ryggen. Hon samtyckte till att han masserade benen, men
det kändes konstigt. Hon ville inte vara taskig och verka misstänksam, eftersom hon
inte tänkte att han ville något med det han gjorde, men med facit i hand borde hon
ha sagt nej. Hon tänkte att han var gift och hade ett bra förhållande. Hon ville därför
inte anklaga honom för något. Det var han som kysste henne. Hon kysste tillbaka
väldigt kort, av ren vana. Hon brukar inte bli kysst av någon hon inte vill bli kysst
av. När han började massera satt hon på golvet framför honom. Han satt bakom
henne hela tiden. Han slickade i båda öronen. Hon gav inga signaler om att hon
ville ha sex med honom. Hon ropade aldrig på hjälp. Hon kände det som att det bara
var hon och han där. Hon fokuserade på att säga nej till honom på olika sätt. Hon
tror säkert att Amanda Kiikonen såg att han använde olja. Hon var i samma rum.
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Adam har verkat vara en harmlös kille. Hon sade till Adam, eftersom de skulle se
en film, att han fick sova över på soffan om han ville, om han inte skulle orka ta sig
hem. Hon tror inte att han kan ha missuppfattat något på grund av språk. Både han
och hon bra på engelska. Hon har en whiplash-skada. Utöver den och
antibiotikakuren var hon i form.

Adam Ahvenainen: De fick inbjudan via Facebook till den 25 december 2015, till
Kings Hill. Hans fru hade ont i kroppen, så hon tackade nej till inbjudan, men han
tackade ja. Hans fru och Amanda Kiikonen hade sedan kontakt men hans fru
meddelade att hon inte kunde komma. Sedan kontaktade han Amanda Kiikonen.
Hon sade att de skulle till målsäganden före Kings Hill. Han gick och handlade öl
på ICA. Det var fyra burkar, 3,5 %. Det var dem som polisen senare hittade tomma.
Det var inte starköl. Sedan hade han sex med sin fru hemma och tog bussen till
målsäganden. De var dock inte hemma så han fick vänta cirka 20 minuter. Han
försökte ringa målsäganden flera gånger men kom inte fram. Amanda Kiikonen
ringde honom sedan från målsägandens telefon. Hon sade att han skulle trycka
portkoden och vänta vid ingången. De kom sedan och de gick alla tre in i
lägenheten. Båda tjejerna var glada och skämtade. De pratade om allmänna saker,
bland annat katter som han har tagit hand om. Amanda Kiikonen pratade om sin
klänning och vad den kostat. De pratade om vad de skulle göra, om Dr Bombay och
att Amanda Kiikonen ville se honom. Det ändrades dock eftersom inträdet var 200
kr. De skulle därför gå till något annat ställe, t.ex. klubb Viva. Han sade att han inte
ville gå dit, det var inte hans sociala nivå. De diskuterade därför om de skulle gå till
något annat ställe.

Målsäganden nämnde att hon hade smärtor i nacken. Hon sade att hon därför inte
kunde gå ut, men att det kanske skulle gå om hon fick massage. Hon satte sig på
golvet. Han masserade från huvudet och ner. Efter detta gick Amanda Kiikonen
därifrån. Målsäganden sade att han skulle sätta sig ner och att de skulle se en film.
Han hade tänkt gå ut med Timothy Teichter och sms:ade honom och sade att han
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gärna ville gå ut. Timothy svarade att han inte ville gå ut. Målsäganden satte på en
film på Netflix. Hon frågade om hon kunde få massage igen. Han sade att han inte
kunde det på grund av ett benbrott i handen. Hon sade att han kunde ge henne
massage eller något annat. Han tänkte inte mer på det. Medan de tittade på filmen
lekte han med hennes katter. Hon bjöd honom på en macka. Det var kött på mackan,
som smakade konstigt. Han vet inte vad det var för kött men det var fläskkött. Han
äter inte fläskkött eftersom han är muslim. Hon tackade honom och sade att hon
önskade att hon hade lärt känna en person som honom. Han sade att om hon hade
rena avsikter skulle hon träffa en person som honom. Sedan visade han henne hur
man rullar sig egen cigarrett. Han röker egen tobak. Det var sent på kvällen. Han
sade att han ville dricka upp sin fjärde öl. De gick sedan ut och rökte utanför hennes
bostad och hämtade mobilen i hennes bil. Hon bad sedan om massage en tredje
gång. Han tyckte att hon såg arg ut. Hon sade att hon visste hur hon skulle få av
honom det hon ville. Han gick ut från lägenheten men glömde sin halsduk. Han
bankade på dörren och fick komma in och hämta sin halsduk. Sedan gick han ut mot
bussen.

Han hade då fått ett meddelande från Timothy, som ville att han skulle komma till
honom och ta en öl med honom. Han sade till Timothy att han kunde vara där om en
halvtimme. Han tog bussen till Timothy. Han hade en väska hemma som tillhörde
Timothy, som han passade på att lämna tillbaka till honom. När han kom till
Timothy var det flera personer där. Timothy frågade vad han hade gjort under
dagen. Han svarade att han inte hade gjort något särskilt. Innan han lämnade
lägenheten frågade Timothy varför han inte hade haft sex med målsäganden. Han
svarade att det var Timothy som ligger med målsäganden, inte han. Målsäganden
och Timothy har ett förhållande. Han sade till Timothy att det är du som ligger med
målsäganden och Amanda Kiikonen.

Efter detta gick han hem och lade sig. På kvällen den 26 december skickade
Amanda Kiikonen ett meddelande till hans fru, att Adam har svikit henne med
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målsäganden. Hans fru frågade då honom vad Amanda menade. Hon skickade
tillbaka och frågade vad Amanda menade men fick inget svar. Även han själv
skickade meddelande men fick inget svar. Hans fru ringde sedan Amanda som
berättade att han skulle ha haft sex med målsäganden. Han tog telefonen och sade
till Amanda att han aldrig har svikit sin fru. Amanda sade sedan att han hade
våldtagit målsäganden. Hans fru frågade vad de menade.

Den 26:e, 27:e och den 28:e december gick. På kvällen den 28:e åkte han till sin
svärfar, de har ett hus i Bollebygd, där han och hans fru äger hästar. En polis ringde
hans fru och sade att de letade efter Adam. Han var då i huset och hon i stallet. Han
frågade vad det gällde. Hon lämnade ett nummer till polisen och sade att han hade
anmälts för våldtäkt. Han försökte nå polisen och talade in ett meddelande. En och
en halv timme senare ringde polisen upp honom och berättade om anmälan från
målsäganden. Adan berättade att han befann sig i Bollebygd och att han var
välkommen att komma och gripa honom om han ville. Polisen sade att han måste
infinna sig på stationen klockan tio dagen efter. Han var på stationen halv tio på
morgonen.

Han åkte hem till Timothy efter att han hade varit hos målsäganden för att Timothy
ville det. Det fanns ingen speciell anledning. De är nära vänner och träffas i snitt
varje vecka eller var tionde dag. Han förstår inte att alla vittnen säger att deras
relation till honom är ytlig. Exempelvis har han och Timothy fiskat tillsammans och
Adam har målat hans lägenhet. Han trodde att Timothy hade efterfest, men så var
det inte. Han hade en stor mängd alkohol hemma. Det syntes att Timothy hade varit
väldigt berusad. Adam satt i köket till höger och Timothy till vänster. Efter att
Adam hade kommit till Timothy gick Oscar Blom direkt därifrån. Han vet inte
varför Timothy frågade varför han inte hade haft sex med målsäganden. De hade
inte pratat om sex eller målsäganden innan frågan ställdes.
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Massagen pågick under 5 - 15 minuter. Det är möjligt att han nuddar hennes öron
när han masserar nacken. Det har inte skett något sexuellt mellan honom och
målsäganden. Allt han har rört har varit mellan nacke och axlar. Bara Gud vet hur
hans DNA hamnat i hennes öron. Han vet inte om han har haft fingrarna i öronen på
målsäganden. Inget sexuellt har skett, han har inte kysst henne på munnen eller i
öronen. Han har inte varit inne i sovrummet. Det sker ingen massage efter att
Amanda Kiikonen har lämnat lägenheten. Han var inte berusad, man blir inte
berusad av fyra öl. Hans fingrar var klibbiga efter massageoljan och han tvättade
dem hos Timothy. Han har inte sagt ”I´m gonna wash the fish of my fingers”. Han
har absolute inte sagt så, det är en snuskig term. Han pratade ingenting med Oscar
Blom. För Timothy berättade han vad som hade hänt under dagen. Han berättade
för Timothy att målsäganden hade smärtor och inte kunde gå ut. Han har inte sagt
något om att målsäganden fick massage i sovrummet.

Hon tror att målsäganden har sagt såhär för att hon vill att han ska separera från sin
fru. Det är därför de båda två har skickat meddelande till hans fru om att han har
svikit henne. Hon sade att det bara var försök. Hon ville få pengar för detta. Det
finns flera anledningar till detta. Målsäganden är inte snygg, hon är stor och har
ingen pojkvän. Hon växte upp utan sina föräldrar och har psykiska problem. Hon
har tidigare varit utsatt för våldtäktsförsök. Sådant kan leda till detta. Om en kvinna
hatar någon kan hon göra vad som helst. Hon kan köpa fem liter olaglig vodka och
när hon blir berusad kan hon göra konstiga saker. Hon har tidigare frågat om sex
men han har inte reagerat på detta. Han har en mycket vackrare fru och har aldrig
svikit henne. Han och målsäganden har träffats flera gånger utan att hans fru varit
med. Ibland är han och målsäganden ensamma och ibland med andra personer.
Ibland i slutna utrymmen och ibland på offentliga platser.

Han har varit tillsammans med sin fru i fem år och de har varit gifta i två år. De
bodde tre år i Egypten och han har varit i Sverige i ett och ett halvt år. Han kan inte
med ord beskriva sin relation till frun, hon är en mycket bra person. Innan hon
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började plugga jobbade hon på restaurang. Då träffade hon Amanda Kiikonen. Hans
fru har hjälpt målsäganden med hennes studier, ibland hemma hos dem, ibland ute.
Det var en god relation. Han känner inte Jimmy Karlsson. Timothy är en vän som
han har lärt känna genom Amanda Kiikonen. Han känner inte Oscar Blom.
Massageoljan stod på hennes bord. När hon frågade honom om massage bad hon
om att få den med olja. Hon hällde upp oljan i hans hand. Målsäganden satt i
skräddarställning framför honom. Han hade lyft upp hennes hår. Han kan möjligen
eller möjligen inte ha kommit åt hennes öron. Han kan möjligen ha kommit åt och
har rört hela området. Amanda Kiikonen hade inga synpunkter på massagen. Det
var målsäganden som gjorde mackan. Han slängde den på bordet och sade att han
skulle gå och ta vad som helst att äta. Det var Timothy som kontaktade honom.
Timothy sade inget om att någon kontakt hade förevarit mellan Timothy och
målsäganden. Både Timothy och Oscar var mycket fulla. Han befann sig hos
Timothys lägenhet i 10-15 min. Han tvättade oljan av händerna hos Timothy, oljan
som han fick under massagen som han gav målsäganden innan Amanda Kiikonen
gick från lägenheten.

Han masserade målsäganden på nacken och vänstra delen av ryggraden. Han
masserade inte på något mer ställe på målsäganden. Han har inte masserat öronen.
Han har inte sagt att han har masserat öronen. Han har inte hittat på detta nu, det är
ett välkänt sätt att hålla på när man masserar. När han masserade var händerna
fixerade vid hennes öron. Man kan inte hålla fast händerna över halsen, då skulle
han strypa henne. Han hade olja på fingrarna när han utförde massagen. Han minns
inte vad oljan har rört vid eller vid vilka delar av hans hand.

Amanda Kiikkonen: Hon är vän med både Adam Ahvenainen och målsäganden.
Målsäganden kom och hämtade henne för att hon, målsäganden, Amanda
Ahvenainen och Adam Ahvenainen skulle gå ut. De ställde in och hamnade hemma
hos målsäganden. Amanda Ahvenainen var inte med. De åt och kollade på tv.
Varken Amanda eller målsäganden drack alkohol. Adam hade med sig några öl.
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Målsäganden sade att hon hade ont i nacken. Amanda försökte massera men
målsäganden kände inte att nacken blev bättre. Jimmy Karlsson ringde och frågade
henne om hon ville komma till honom eftersom de inte skulle gå ut. Målsäganden
sade att det var OK. Adam skulle gå ut. Efter det att hon masserat målsäganden
erbjöd sig Adam att massera. Hon själv åkte hem till Jimmyvid halvelvatiden.

Vid halv två på natten ringde målsäganden, var nedbruten och grät och sade att
Adam hade försökt våldta henne. Amanda svarade att hon skulle ringa Timothy
Teichter för att få höra Adams historia. Hon själv kunde inte ta sig till målsägande
under natten så hon åkte dit på morgonen. När hon kom dit satt målsäganden
nedbruten, omgiven av filtar och grät. Tidigare under morgonen hade hon själv
försökt få tag på Timothy. Han hade inte riktigt hört vad Adam hade sagt men han
trodde att Adam hade sagt att han och målsäganden hade hånglat. Målsäganden
sade att Adam hade sagt att han kunde ge mer massage och att de skulle lägga sig i
sängen för att han skulle komma åt bättre. Amanda sade att målsäganden måste
anmäla detta. Hon har aldrig sett henne sådan. Hon satt i filten och skakade. De fick
tvinga henne att äta en macka. Hon sade under natten att hon hade blivit utsatt för
ett våldtäktförsök. Jimmy tog upp frågan om polisanmälan under förmiddagen.
Målsäganden ville inte det. Hon tror att målsäganden visste hur mycket Amanda
Ahvenainen betydde för Amanda och att målsäganden därför inte ville anmäla men
Amanda räckte över telefonen till målsäganden. Hon och Jimmy följde med till
sjukhuset. Därefter åkte de med till målsäganden. Amanda och målsäganden satt
tillsammans i soffan hela dagen.

Adam hade gått med målsäganden in i sovrummet, tagit av sina byxor, och sen tagit
av hennes byxor för att massera hennes ben. Han hade sedan försökt kyssa henne
när hon hade vänt på sig. Hon hade försökt sätta sig upp men han hade tryckt ner
henne igen. Han hade då slabbat runt i öronen. Han hade sedan tagit sin hand
innanför hennes underkläder och lagt sig tungt på henne och försökt hångla med
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henne. Hans hand hade varit i hennes vagina. Amanda och målsäganden ville inte
dölja något för Amanda Ahvenainen, så de kände att de skulle säga något till henne.
Hon sade att Adam hade varit otrogen. Hon skickade detta först via sms, men fick
då svar att Adam satt jämte.

Varken hon eller målsäganden ligger med Timothy. Hon själv hade ett förhållande
med honom för 2-3 år sedan. Målsäganden har svårt för kött. När de gör tacos får
Amanda steka färsen för målsäganden klarar inte av doften.

Hon var yrvaken när målsäganden ringde under natten. Hon vaknade av signalen
men blev vaken snabbt när hon hörde vad målsäganden sade. Amanda ville få tag
på Timothy för att höra vad som hade hänt. Hon kunde själv inte åka till
målsäganden.

Hon fick först svar från Amanda Ahvenainen som undrade vad hon menade och
sedan ”what do you mean?/Adam”. Sedan ringde Adam och då ville hon inte säga
något på grund av polisutredningen. Timothy hade inte riktigt hört vad Adam hade
sagt om vad som hade hänt under kvällen, men han tyckte att Adam sade att han
och målsäganden hade hånglat. Timothy och Oscar hade haft fest under kvällen.

Under massagen som gjordes när hon var närvarande satt målsäganden på golvet
och Adam bakom henne och masserade hennes nacke, inte något på ryggen. Hon
såg inte att han var uppe vid öronen. Massagen höll på cirka 10 minuter. De
använde olja. Hon har inte hört något om att målsäganden tidigare varit med om två
våldtäkter. Hon vet att målsäganden har blivit drogad en gång, på Viva. Det var
efter deras första drink den kvällen. Hon letade en timme och hittade målsäganden
på toaletten. Hon kunde inte röra sig eller prata. De åkte hem till Amanda och sedan
till sjukhuset. Det fastställdes att målsäganden hade blivit drogad.
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Jimmy Karlsson. Han och Amanda Kiikonen är vänner och de har tidigare varit
tillsammans. Den aktuella natten var de hemma hos honom. Målsäganden ringde
vid halvettiden. Efter att Amanda pratat med henne sade Amanda att hon inte hade
fått ut mycket från målsäganden mer än att Adam Ahvenainen hade försökt våldta
henne. De åkte dit dagen efter. Målsäganden var förkrossad. De försökte fråga vad
som hade hänt men det var svårt för hon var väldigt nedbruten. Hon berättade att
han höll ner henne. De tyckte att hon skulle ringa polisen. Hon orkade inte ringa
själv så han ringde polisen. Han var den förste som tog upp frågan om
polisanmälan, och detta med tanke på det som målsäganden berättade. Både han och
Amanda tyckte att hon skulle anmäla. Anmälan var inte på målsägandens initiativ.
Målsäganden visste inte om hon hade sagt nej tillräckligt många gånger. Han sade
till henne att man bara ska behöva säga nej en gång. Målsäganden sade att hon hade
sagt nej flera gånger. Han minns inte om hon sade var det hade hänt, men som han
förstod det var det i sängen. Adam Ahvenainen hade börjat massera i soffan och
sedan hade de gått vidare till sängen. Han ringde polisen som kom efter en stund.
Han var kvar under förhöret. Han och Amanda åkte med till sjukhuset i egen bil,
och målsäganden åkte med polisen.

Han såg dagen efter att målsäganden hade ringt honom först, eftersom han hade ett
missat samtal. Han hade haft telefonen på ljudlöst. Amanda pratade med Timothy
Teichter i telefon köket. Han hörde att Amanda sade ”va, har de hånglat?”. Timothy
Teichter hade pratat med Adam Ahvenainen och tyckt att denne sagt att han och
målsäganden hade hånglat. För honom betyder hångla att tungkyssas. Under natten
när Amanda pratade med målsäganden sade målsäganden flera gånger att hon var
tvungen att lägga på för att det var så jobbigt att prata.

Timothy Teichter. Amanda Kiikonen ringde honom och sade att Adam Ahvenainen
hade våldtagit målsäganden och att Timothy var tvungen att ringa Adam och fråga
vad som hade hänt. Han ringde Adam och sade att något hade hänt och att de var
tvungna att prata. Han bad Adam att komma till honom. Adam kom hem till honom
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och de pratade om vad som hade hänt under natten. Timothy frågade om den
information han hade fått från Amanda Kiikonen, att Adam hade våldtagit
målsäganden. Adam berättade då att målsäganden hade bett om massage av axlar
och rygg. De satt först i vardagsrummet. Sedan gick de in i sovrummet och fortsatte
massagen där. Sedan berättade Adam inte mycket mer. Adam verkade inte chockad
över påståendet om våldtäkt. Adam bekräftade ingenting, han sade bara att han
masserade målsäganden. Adam sade även ”I´m gonna clean the fish of my fingers”.
Adam var hos honom i cirka tjugo minuter. De pratade inte under hela den tiden om
vad som hade hänt under kvällen. De åt sedan lite pizza och Adam gick hem. Adam
var inte på toaletten hos honom. Han funderade över ”fish-uttrycket”. Han själv
skulle inte ha slängt sig med sådana uttryck. Han tolkar det som att Adam har tagit
på målsäganden på fel ställe. Han frågade inte Adam om uttrycket. Adam kan ha
sagt att han har kysst målsäganden, han minns inte. Han har inte pratat med Adam
efter den här natten. Han har pratat med målsäganden men inte om detta. De har
bara setts på något födelsedagsfirande. Han har aldrig haft ett sexuellt förhållande
med må.

Han har träffat Adam genom Amanda Kiikonen, som känner Adams fru. Adam är
en bekant, inte någon bästa vän. De har festat tillsammans. De har även varit
hemma hos varandra, de brukar börja festandet där. Alkohol är inte alltid
inblandad, men det händer. Den aktuell kväll hade han varit med Oscar Blom
hemma hos Timothy. De gick sedan till Bishops Arms. De gick hem till honom vid
halv ett. Han minns inte exakt hur mycket han hade druckit men han var påverkad,
inte full. Han vet att han hade druckit två stora starköl på krogen. De var ute mellan
halv tolv och halv ett. Innan de gick ut drack han 4-5 öl fram till cirka klockan elva.
När Adam kom drack de Coca Cola. De hade varit hemma i 10-15 minuter när
Adam kom hem till honom. Adam och han brukar prata engelska. Adam pratade
engelska med Oscar under kvällen. Han var inte närvarande under hela samtalet,
under 20 minuter. Han gick kanske och borstade tänderna och städade lite. Han
hade inte ”hundra koll” på vad Adam gjorde. Lägenheten är på 55-60 kvm, en tvåa.
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Det enda samtal som ringdes var efter en taxi. Han minns inte om Oscar ringde ett
samtal. Han kan inte säga säkert om Oscar fick något samtal, eftersom han inte var i
köket hela tiden.

Han och Adam brukar aldrig prata på svenska, han har därför svårt att tro att Adam
skulle han använt ordet hångla. Han pratade med Amanda Kiikonen efter ettiden.
Han kommer inte ihåg om ordet hångla användes under det samtalet. Han
uppskattar att Oscar var ungefär lika nykter som han själv. Han var inte så påverkad
att han inte var som vanligt. De umgicks under cirka 20 minuter.

Oscar Blom. Han skulle sova hos Timothy Teichter. De kom hem från krogen vid
två eller tre, han vet inte exakt. Det ringde till Timothy. Timothy ringde i sin tur till
Adam Ahvenainen och bad honom komma dit så att de kunde reda ut det hela. Han
hade aldrig träffat Adam tidigare. Inte heller målsäganden. När Adam kom satt
Oscar kvar i köket. De pratade om vad som hade hänt, vad det skulle få för
konsekvenser och allvaret i det hela. Adam och Timothy pratade engelska. Det var
mest Timothy som pratade om vad det kunde få för konsekvenser. Han uppfattade
det som att Adam uppfattade detta ganska nonchalant. Adam ville inte se att det
skulle få några konsekvenser. Han upplevde inte att Adam kände någon ånger eller
att han upplevde att han hade gjort något som var fel. Adam berättade att det hade
börjat med någon massage på målsäganden. De hade först suttit i vardagsrummet
och sedan flyttat till sovrummet. Adam berättade inga fler detaljer. Han upplevde att
Adam tyckte att det som hade inträffat var lika mycket målsägandens fel som
Adams. Hans upplevelse var Adam bagatelliserade att målsäganden inte ville mer
och att han talade om målsäganden på ett förnedrande sätt med attityden att hon fick
skylla sig själv. Det är Adam Ahvenainen som sitter i salen.

Han och Timothy var först hemma hos Timothy. Han drack kanske två öl och tre
shots. De gick sedan till Wiser´s Pub. Där drack han nog en eller två öl till. Han
brukar inte bli jättefull, han tycker inte om att bli för full. Han kan ha sovit cirka 8
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timmar efteråt och han var inte bakis när han vaknade. De var hemma hos Timothy i
15-20 minuter innan Adam kom dit. Adam var sedan där i högst 30 minuter, men
det kan ha varit kortare tid än så. De satt bara still i lägenheten. Oscar lämnade
köket en liten stund och gick in i Timothys sovrum för att ringa sin kompis
Alexander. Han pratade inte med honom om Adam. Han vet inte om Adam gick på
toaletten under den här stunden. Han pratade engelska med Adam. Han kommer
inte ihåg något särskilt uttryck. Han tror inte att han har hört något om ”clean my
fingers”.

Sara Larsson: Hon är vän med målsäganden. Hon har träffat Adam Ahvenainen
någon gång. Målsäganden ringde eller sms:ade och bad henne komma över på
kvällen den 26 december. Målsäganden berättade lite men inte så mycket detaljer.
Hon berättade inte så mycket om det sexuella, mer om händelseförloppet i sig. När
hon kom dit var målsäganden upprörd och de kramades. Målsäganden var ledsen
och inte som hon brukar vara. Man kunde se att hon var i chocktillstånd. Man
märker det på en person, denna är inte helt medveten eller närvarande. Hon pratade
men var inte helt kontaktbar. Målsäganden grät. Hon ville att Sara skulle komma dit
på grund av det som hade hänt, men i telefonen sade hon bara att hon ville prata.

När Sara kom dit sade målsäganden att det hade hänt grejer med Adam.
Målsäganden berättade att de hade suttit och pratat och att även Amanda Kiikonen
var med. Målsäganden blev sedan erbjuden massage. Det var skönt. Adam undrade
om de skulle gå till sängen i stället. Adam hade sedan kysst eller slickat
målsäganden i öronen. Hon hade känt sig paralyserad, som att hon inte kunde röra
sina armar. Det berättade hon flera gånger under kvällen. Det var det jobbigaste, att
hon inte kunde hantera sin kropp. Adam försökte pussa målsäganden på munnen
men han kom inte riktigt åt, så det blev i öronen i stället.

Målsäganden berättade att hon fick massagen och att det sedan gick över gränsen.
Hon berättade inte mer ingående. Hon hade varit hos polisen så hon ville inte dra
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det för en person till. Hon kommer inte ihåg att hon i polisförhör uppgett att
målsäganden sagt att Adam tagit på henne och försökt vissa grejer. Hon sov över
hos målsäganden. På lördagen var det samma sak, men målsäganden hade kanske
lugnat sig lite. Målsäganden är i vanliga fall väldigt glad och uppåt. Det var hon inte
vid det här tillfället. Hon fick verkligen ingen känsla av att målsäganden skulle hitta
på det eller vilja sätta dit Adam. Målsäganden är ingen sådan människa. Hon känner
inte till något om att målsäganden tidigare har sagt att hon blivit våldtagen. Hon
stannade hos målsäganden för att denna inte ville vara ensam.

Sylvia von Eckardstein: DNA ser likadant ut oavsett om det kommer från snor, blod
eller annat. Att de skriver de sekret/DNA beror på att de brukar skriva så. De kan
bestämma om något är blod eller sperma genom förprövning. Men när det inte är
någon synlig besudling brukar de skriva så, när de inte kan specificerar vad det kan
vara för DNA. Hon kan inte säga om det är saliv eller något annat som har funnits i
örat. Hon skulle inte förvänta sig att en tillfällig, hastig beröring med en hand på
örat skulle avsätta DNA i den mängden att de skulle kunna få det resultatet de fått.
Såvida det inte var fråga om en fuktig hand med sekret på. En normalt torr hand
skulle inte avsätta DNA. Saliv innehåller relativt mycket DNA så detta är ett
förväntat resultat när någon har haft sin mun på någons öra.

Sekret är en form av utsöndring från slemhinnor, såsom spott, saliv, snor, anal- och
oralsekret. Hon minns inte att hon i sitt förhör sade att ”Man kan överföra DNA
med en hand men då bör det vara en blöt besudling och någorlunda tryck och
långvarig kontakt beroende på hur torr handen är” och ”Ju torrare handen är ju
längre kontakt behövs för att överföra DNA” med det stämmer.

Amanda Ahvenainen: Hon och Adam Ahvenainen träffades i Egypten när hon var
där och jobbade hösten 2012. Det var kärlek vid första ögonkastet. De bodde först
på varsitt hotell men sedan när hon bytte hotell flyttade de ihop. Adam studerade
juridik i Kairo. Det var oroligt i Egypten och de blev av med jobbet. Adam köpte en
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flygbiljett till henne och skickade hem henne. Han sökte sedan visum och kom till
Sverige efter cirka 13 månader, i oktober 2014. De bosatte sig på Sjöbo i Borås.
Hon studerar och Adam har sökt jobb och lär sig svenska. De talar mest engelska
med varandra, men mer och mer svenska.

Den 25 december var hon först på jobbet. De var sedan bjudna till Amanda
Kiikonen. Hon hade emellertid migrän och kunde inte gå med. Hon skulle dessutom
arbeta morgonen efter, på lördagsmorgonen. Hon hade bara haft kontakt med
Amanda den dagen. Hon känner Timothy Teichter, men inte väl. Målsäganden har
hon lärt känna genom Amanda. Amanda står henne närmast av de två. Hon lärde
känna Amanda när de arbetade ihop. Amanda Kiikonen träffade målsäganden av en
slump. Hon och Adam har hängt på Amanda Kiikonen och målsäganden. De har
varit på krogen tillsammans och de har varit hemma hos henne och Adam. Hon och
Adam har varit ute tillsammans med Amanda Kiikonen. Hon och Adam gör allt
tillsammans. Det är oftast bara hon och Adam som är ute. De andra i gänget är
singlar. Hon skulle inte kunna önska sig ett bättre förhållande än det med Adam.
Hon kan inte ha det bättre. Målsäganden har sagt att hon skulle vilja ha det som
Amanda och Adam, att hon skulle vilja hitta en kille som Adam. Målsäganden blir
väldigt klängig när hon har druckit, det blir Amanda Kiikonen också.

På natten kom Adam hem och pussade henne på pannan och kröp ner i sängen. Han
var lika underbar som vanligt. Dagen efter åkte hon till jobbet. Hon fick ett sms från
Adam att han skulle ner och kolla rean på stan. Hon hämtade upp honom efter
jobbet. När de kommer hem får hon ett sms från Amanda Kiikonen som undrade
om Amanda visste vad som hade hänt dagen innan. Hon fick sedan ett sms om att
Adam hade varit otrogen mot henne dagen före. Hon ringde upp Amanda Kiikonen,
som sade att Timothy hade sett att Adam hade varit otrogen mot henne med
målsäganden. Hon sade att hon hade velat att målsäganden ringde själv. Amanda
Kiikonen svarade att målsäganden inte ville för att hon kände sig skyldig. Hon
berättade detta för Adam, som inte förstod vad hon menade. Han sade att Timothy
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inte hade varit med under kvällen. Adam berättade att han hade gett målsäganden
massage, som hon hade bett om. Amanda Kiikonen hade sedan åkt till sin kille.
Adam hade åkt hem för att han tyckte det var tråkigt att stanna kvar. Hon uppfattade
det som att Adam hade gått strax efter Amanda Kiikonen.

Adam har ingen nedvärderande syn på kvinnor. Han har behandlat henne bättre än
andra killar, han är en gentleman. Amanda Kiikonen sade att Adam och
målsäganden hade hånglat och att Timothy hade sett det.
DOMSKÄL
Skuld
Utredningen i mål rörande sexualbrott består i normalfallet av målsägandens
berättelse och den tilltalades berättelse. Det saknas i stort sett alltid vittnen till själva
brottet. Ofta kan dock finnas teknisk bevisning samt stödbevisning i form av vittnen
som kan berätta om målsägandens respektive den tilltalades uppträdande före och
efter det tillfälle då brottet ska ha ägt rum. Detta mål skiljer sig inte i någon
avgörande mening från flertalet andra i dessa avseenden.

Målsäganden har spontant lämnat en mycket utförlig och detaljerad berättelse som
gett ett mycket trovärdigt intryck. Hon har på inte sätt gett intryck av att vilja
beskylla Adam Ahvenainen för fler eller grövre gärningar än vad hon ansett sig
kunna stå för. Hon har inte heller gett intryck av att vara avogt inställt till eller hysa
något hat mot honom för det hon anser att han gjort. Hon har även i vissa delar
närmast försökt ta på sig skulden för att hon inte gjort mer aktivt motstånd under
händelsen. Hennes berättelse har i allt väsentligt varit identisk från första
polisförhöret till förhöret i tingsrätten. Genom förhören med Amanda Kiikonen,
Jimmy Karlsson och Sara Larsson är även utrett såväl att hon inledningsvis varit
mycket ovillig till att göra polisanmäla mot Adam Ahvenainen, som att hon direkt
efter samt dagen efter mått mycket dåligt. Att hon, på sätt Adam Ahvenainen
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hävdat, gjort en obefogad eller falsk anmälan i syfte att tjäna pengar eller för att
förstöra hans äktenskap synes inte troligt.

Vad gäller Adam Ahvenainen har även han lämnat en spontan och utförlig
berättelse om vad som inträffade den aktuella kvällen och natten. Han har helt
förnekat att han haft någon sexuellt kontakt med målsäganden. Han har i sitt förhör
på ett inte särskilt sympatiskt sätt sökt nedvärde målsägande – att hon inte är snygg,
är stor, är psykiskt sjuk, har ingen pojkvän – samt påstått att hon vid flera tidigare
tillfällen skulle ha uppgett att hon varit utsatt för våldtäkter. Han har vidare, som för
att klargöra att han inte hade behov av sexuellt umgänge, i förhöret inskjutit den
närmast överflödiga uppgiften att han hade samlag med sin fru, som hade migrän,
innan han gick hemifrån. Uppgiften om att målsäganden skulle ha sagt sig ha varit
utsatt för våldtäkter tidigare är genom förhören med målsäganden och Amanda
Kiikonen vederlagda. Adam Ahvenaine har vidare, kanske för att förringa deras
trovärdighet som förhörspersoner, hävdat att Timothy Teichter har sexuella
relationer med målsäganden och Amanda Kiikonen. Även denna uppgift får anses
vederlagd.

Vad gäller de DNA-spår från Adam Ahvenainen som fanns på målsäganden kan
det, mot bakgrund av att Adam Ahvenainen visat hur han masserat målsäganden –
uppgifter som inte vederlagts – med olja på händerna, inte anses fullt ut visat att han
slickat målsäganden i öronen även om tingsrätten anser det mer troligt att de
kommit dit på det sättet än genom olja vid massage. Det saknas vidare uppgift om
var i eller på öronen som topsningen skett.

Slutligen finns då de uppgifter som Timothy Teichter och Oscar Blom lämnat om
vad Adam Ahvenainen sagt när han kort efter den påstådda gärningen kom hem till
Timothy Teichter. Även om Adam Ahvenainen inte uttryckligen medgett något
sexuellt agerande gentemot målsäganden visar hans agerande och uttryckssätt
mycket klart att något har hänt. Det finns ingen anledning att ifrågasätta den ganska
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samstämmiga och trovärdiga bild som Timothy Teichter och Oscar Blom lämnat.
Vad gäller den berättelse Amanda Ahvenainen lämnat har den mer varit av
karaktärsvittnesart och har inte tillfört något vid skuldprövningen.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten därför genom målsägandens berättelse
samt den stödbevisning som åklagaren åberopat styrkt att Adam Ahvenainen gjort
sig skyldig till den åtalade gärningen. Den ska bedömas som våldtäkt.
Omständigheterna vid brottet är inte sådana att brottet ska anses som mindre grovt.
Skadestånd
Genom tingsrättens ställningstagande i skuldfrågan är Adam Ahvenainen
skadeståndsskyldig gentemot målsäganden. Vad gäller ersättning för kränkning
utgår enligt stadgas praxis normalt ett belopp om 100 000 kr. Det har inte
framkommit skäl för att i detta fall bestämma kränkningsersättningen till ett lägre
belopp.

Vad gäller sveda och sveda och värk har ersättning även yrkats för tid avseende
efter rättegången. Enligt tingsrättens mening bör ersättning för sveda och värk
begränsas till 7 500 kr för tiden från gärningen till dags dato. Det står naturligtvis
målsäganden fritt att senare återkomma i detta.

Vad gäller yrkandet om ersättning för inkomstförlust råder ej tvist avseende
beloppet. Adam Ahvenainen ska därför förpliktas utge sammanlagt 114 732
Påföljd
Adam Ahvenainen är 25 år gammal och tidigare ostraffad.

Frivården Borås har anfört att Adam Ahvenainen lever under socialt välordnade
förhållanden. Någon missbruksproblematik bedöms inte föreligga. Inte heller någon
psykisk ohälsa. Adam Ahvenainen anser sig inte ha behov av någon form av
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behandling och har ställt sig negativ till att genomgå Kriminalvårdens
behandlingsprogram ROS som riktar sig till sexualbrottsdömda klienter. Frivården
föreslår därför ingen frivårdande påföljd. Han har inte lämnat samtycke till att
utföra samhällstjänst.

Adam Ahvenainen har själv uppgett att han och hans fru har planer för framtiden
och han har önskat att de skulle få ett barn till sommaren. Han vill börja studera
juridik vid Folkuniversitetet och drömmer om att bli advokat i Sverige.

Tingsrättens bedömning.
Adam Ahvenainen har genom denna dom fällts till ansvar för våldtäkt.
Omständigheterna är inte sådana att brottet ska bedömas som mindre grovt.
Minimistraffet för våldtäkt är fängelse i längst två år. Det har inte framkommit
något som bör föranleda att fängelsestraffets längd ska bestämmas till längre än
minimistraffet och straffvärdet uppgår därmed till två år. Annan påföljd än fängelse
kan därmed inte komma ifråga. Mot bakgrund av att tingsrätten nedan ansett att
Adam Ahvenainen ska utvisas ur riket med förbud att återvända innan tio år
förflutet bör, med beaktande av vad som stadgas i 29 kap. 5 § brottsbalken om det
men han lider på grund av utvisningen, fängelsestraffet sättas under minimistraffet
om två år. Tingsrätten bestämmer fängelsestraffets längd till ett år och sex månader.

Utvisning
Migrationsverket har avgett yttrande i målet, daterat den 24 februari 2016, och där
under rubriken bedömning anfört följande. Den allmänna situationen i Egypten är
inte sådan att det generellt sett föreligger ett verkställighetshinder mot en utvisning
dit. Detta utesluter dock inte att enskilda individer vid en individuell bedömning
kan ha behov av internationellt skydd. Mot bakgrund av vad som anförts ovan,
främst det förhållandet att Adam Ahvenainen aldrig gjort gällande att han är i behov
av internationellt skydd här i landet, bedömer Migrationsverket att det, beträffande
Adam Ahvenainen, inte föreligger några hinder enligt 12 kap. 1 – 3 §§
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utlänningslagen (2005:716) mot att genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut till
Egypten. Migrationsverket bedömer även, vad gäller Adam Ahvenainen, att några
sådana omständigheter som, enligt 8 a kap. utlänningslagen, skulle kunna utgöra
hinder mot att besluta om utvisning av honom inte heller föreligger.

Adam Ahvenainen har själv sagt att det inte föreligger hinder för honom att komma
in i Egypten eftersom han inte är flykting.

Tingsrättens bedömning.
Enligt 8 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) får en utlänning utvisas ur Sverige
om han döms för ett brott som kan leda till fängelse. Utvisning får dock endast ske,
såvitt nu är aktuellt, om gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är
sådana att det kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet
här i landet eller, brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det
inneburit för enskild är så allvarligt att han inte bör få stanna kvar. Enligt 2 § ska
domstolen ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället och
särskilt beakta utlänningens familjeförhållanden och hur länge utlänningen har
vistats i Sverige.

Adam Ahvenainen har genom denna dom fällts till ansvar för våldtäkt. Våldtäkt är
ett brott som i normalfallet är sådant att det finns skäl för utvisning, främst genom
den kränkning det innebär för den som utsatts för brottet. Adam Ahvenainen har
varit i Sverige i cirka ett och ett halvt år och är gift här. Han har inte åberopat
flyktingsskäl. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten omständigheterna vara
sådana att Adam Ahvenainen ska visas ur riket och förbjudas återkomma hit för en
tid om tio år.
Övrigt
Adam Ahvenainen har genom denna dom fällts till ansvar för ett brott för vilket inte
är föreskrivet kortare straff är fängelse två år. Det är inte uppenbart att skäl för
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häktning inte föreligger. Adam Ahvenainen ska därför kvarbli i häkte i avvaktan på
att domen i ansvardelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess
Sekretessen för målsägandens namn och personuppgifter ska bestå.
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (DV 400
Domen får överklagas senast den 1 april 2016. Överklagandet ska ställas till
Hovrätten för Västra Sverige.

På tingsrättens vägnar

Boris Preijde

Avräkningsunderlag, se tingsrättens akt.
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AVRÄKNINGSUNDERLAG
2016-03-11
Borås

Mål nr: B 3535-15

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19900727-8832

Datum för dom/beslut
2016-03-11

Efternamn
Ahvenainen

Förnamn
ADAM Soliman

Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som
anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. eller 10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan
angivna tider.
Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

2015-12-30
Särskild anteckning
£ Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården
som är av betydelse för avräkning (8 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.).
Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter
£ Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a §
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har
betydelse för avräkning (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål,
m.m.).

Underskrift

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-37

Telefon
Telefax
033-17 70 02
033-10 30 88
E-post: sodra.boras@dom.se
www.borastingsratt.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Bilaga 3

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

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

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,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
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

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

www.domstol.se

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,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
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.
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.

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
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