1
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2015-04-08
meddelad i
Eskilstuna

Mål nr: B 511-15

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Happy Shanomi, 19870611-3274
Ljuragatan 49 Lgh 1302
603 49 Norrköping
Offentlig försvarare:
Advokat Tobias Israelsson
Advokathuset Actus AB
Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna
Åklagare
Kammaråklagare Anna Asklöf
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Eskilstuna
Box 14559
630 14 Eskilstuna
Målsägande
Sekretess AA, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Heli Lundström
Advokatbyrån Omnia AB
Finningevägen 52
645 42 Strängnäs
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st brottsbalken
- 2014-06-29
Påföljd m.m.
Fängelse 2 år

Postadress
Box 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-16 68 00
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

2
ESKILSTUNA TINGSRÄTT
Rotelgrupp 1

DOM
2015-04-08

Mål nr: B 511-15

Beslut
Skadestånd
1. Happy Shanomi ska utge skadestånd till Sekretess AA med 115 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 29 juni 2014 till dess betalning sker.
Häktning m.m.
1. Happy Shanomi ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft
mot honom.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå
beträffande de uppgifter om målsägandens personuppgifter som förebringats vid rättens
förhandling inom stängda dörrar. Sekretessen ska gälla även uppgifterna om
målsägandens identitet som tagits in i bilaga till denna dom.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Tobias Israelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 78 211 kr. Av beloppet
avser 54 362 kr arbete, 7 170 kr tidsspillan, 1 037 kr utlägg och 15 642 kr
mervärdesskatt.
2. Heli Lundström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 37 244 kr. Av beloppet avser 23 436 kr arbete, 5 975 kr
tidsspillan, 384 kr utlägg och 7 449 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________
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YRKANDEN M.M.

Åtalet
Stämningsansökan 2015-03-26

Åtalspunkt 1
Våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st brottsbalken, Happy Shanomi
Happy Shanomi har tvingat Sekretess AA till samlag. Det hände den 29 juni 2014
på Nyforsgatan 11 i Eskilstuna. Tvånget bestod i att Happy Shanomi med våld
betvingat Sekretess AA genom att med sin kropp lägga sig över henne så att hon
inte kunde komma loss.

Happy Shanomi begick gärningen med uppsåt.

Skadestånd
Sekretess AA har yrkat att Happy Shanomi ska förpliktas att till henne utge
skadestånd med 115 000 kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den
29 juni 2014 till dess betalning sker. Hon har uppgett att skadeståndet avser
ersättning för kränkning med 100 000 kr och för sveda och värk på grund av
psykiskt lidande med 15 000 kr.

Frihetsberövanden: Happy Shanomi har varit berövad friheten med anledning av
misstanke om brott som prövats genom denna dom såsom anhållen sedan den 26
februari 2015 och sedan den 28 februari såsom häktad.

DOMSKÄL

Happy Shanomi har förnekat brott. Han har vidgått att han vid tillfället haft samlag
med målsäganden men hävdat att det har skett frivilligt utan tvång.
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Utredningen har bestått av förhör med målsäganden och med Happy Shanomi i
anledning av åtalet. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Friday
Odoh, Kim de Klonia, My de Klonia, polisassistenten Andreas Andersson och med
Robert Toll. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat anmälan och polisens
händelserapport (fup. s. 2-8), sakkunnigutlåtande (fup. s. 33, 39, 46-47 och 53) och
journalanteckningar och rättsintyg (tilläggsprotokoll s. 11-17) i enlighet med
stämningsansökningen, aktb. 21. Hon har därtill åberopat avrapporterings-pm (fup.
s. 18). Happy Shanomi har som skriftlig bevisning åberopat journalanteckningar
(tilläggsprotokoll s. 12), rättsintyg (tilläggsprotokoll s. 15), läkarintyg (fup. s. 6566) och neuropsykiatriskt utlåtande s. 67-78 i föredragna delar.

De hörda har uppgett i huvudsak följande.

Sekretess AA: Bara att vara här idag är jobbigt. Hon vill inte att någon ska tycka
synd om henne och hon ville inte anmäla men sedan tyckte hon att man inte har rätt
att göra så här. Hon träffade killarna utanför krogen. Hon kände dem inte, men de
var trevliga. De pratade och de frågade om hon ville följa med till en lägenhet. Hon
berättade redan då att hon inte var den tjej som går hem med någon och har sex. De
sa att de skulle bara dricka öl. Hon tror det bästa om människor och insåg inte vad
som kunde hända. De var trevliga på vägen till lägenheten. Sedan började de tafsa
på henne. Hon gjorde klart att hon inte ville. Den ene mannen lyssnade till ett nej,
men inte den andre. I början var det mest Happy, men båda tafsade henne på
brösten. Hon var frivillig till att pussas och pussade båda männen men hon slutade
när de tog henne på brösten och på andra ställen. Då sa hon nej, det räckte och hon
ville gå därifrån men det fick hon inte. Mannen la sig över henne och lyckades
krångla på sig en kondom och genomföra samlag. Hans kompis hjälpte honom
genom att hålla fast henne. Mannen hade sex med henne två gånger. Hon vet inte
vid vilket tillfälle kompisen hjälpte honom. Den andra gången vet hon inte var
kompisen befann sig. Kompisen höll fast henne i handlederna, för att mannen skulle
kunna genomföra ett samlag. De var i vardagsrummet, i soffan. Hon visste från
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början inte att han hette Happy, men det var han som la sig över henne. De pratade
både svenska och engelska. Hon vet säkert att hon gjorde klart både på svenska och
engelska ”-stopp, jag vill inte mer, kan jag få gå härifrån?” Det var inget
missförstånd. Han tyckte det var kul när hon sa nej. Han var den starkare och tog
ner henne på rygg. Hon försökte sparka och slå. Han hade kul åt att hon kämpade
emot och han blev mer upphetsad när hon sparkade och slog. Han hamnade över
henne. Vid ett av fallen hjälpte kompisen till att hålla fast hennes handleder. Hon
försökte sparka för att få bort honom så att hon skulle kunna lämna lägenheten. Hon
minns inte vad hon hade på sig, det var så länge sedan. Hon hävdar att hon var
påklädd hela tiden, men han har dragit undan trosorna och dragit upp klänningen för
att tafsa. Han har haft sina händer både utanpå kläderna och på kroppen. Hon törs
inte kommentera om hon bar en röd klänning. Hon vet att den röda känningen var
hennes. Det måste vara den. Hon bar BH. Hon vet att hon hade trosor och BH på sig
när hon gick ut. Han satte på sig kondom när han var på henne. På något sätt
lyckades han hålla henne kvar, trots att hon försökte få bort honom. Han lyckades få
på sig kondomen. Han var starkare än henne. Hon hade ingen kontroll. Hon kom
ingenvart. Han är stark och behöver inte så mycket för att få ner henne på rygg. Hon
minns bara att han övermannade henne genom att vara över henne. Hon vet att han
övermannade henne genom att vara på henne. Hon hade ingen chans när hon
hamnade på rygg. Hon vet inte hur länge det pågick men det kändes som att det var
jättelänge. Hennes tidsuppfattning är konstig på grund av hennes diagnos. Hon vet
att de gick från krogen och det var hennes uppfattning att de höll på att stänga då.
Första sexet var med kondom. Det pågick inte så länge. Hon blev kränkt. Det
kändes som att det var flera timmar, men det var säkert bara ett par minuter. Hon
var chockad och mådde dåligt och då känns det som en evighet men det tog nog
bara ett par minuter. Sedan försökte hon ta sig därifrån. Då tog han hennes arm.
Hon blev kvar därinne. Hon försökte ta sig ut till köket, för hon trodde hon skulle få
skydd från kompisen. Hon vet inte varför hon gick till kompisen men hon gick ut i
köket och satte sig i knäet på hans kompis. Mannen lyckades genomföra två samlag.
De båda männen började skrika på varandra på ett annat språk och då fick hon sin
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chans att smita. – I köket satt hon i knäet på hans kompis. Hon sa då att hon inte
ville detta. Hon försökte förklara detta. Kompisen förstod det och sa ”-du behövde
inte ha sex om du inte vill”. Hon såg honom som sitt skydd. Hela kvällen var kaos.
Hon är 100 % säker på vad som har hänt men har svårt att säga när vad hände på
grund av sina diagnoser. Hon har svårt att hålla isär saker och svårt att säga vad som
hände först. Mannen hade samlag med henne två gånger. Mannen använde kondom
vid båda tillfällena Han använde inte mycket våld, men ändå så pass att hon inte
kom därifrån. Happy Shanomi var medveten om att hon inte ville. Han sa bara ”–
don’t worry!” och att hon skulle vara lugn så att det skulle vara lättare att
övermanna henne. Det var vanligt sex, sådant som en man och en kvinna brukar ha.
Hon låg på rygg och han låg ovanpå henne. Det var likadant hela tiden. Han
stoppade in sin penis i hennes slida. Efteråt hade hon ont i underlivet. Hon upplevde
att det inte kändes så bra när hon kom till akuten. Hon hade ont och det var väldigt
obehagligt efter det som hänt. Hon kanske sökte tröst hos personalen men hon vet
inte vad hon sade till dem. Hon var i chocktillstånd. Tårarna sprutade och hon
sms:ade nattpersonal på boendet. Kim var oroad. Hon berättade att hon hade råkat
illa ut. Kim sa att de inte kunde komma utan att de måste ringa polisen. Hon
försökte protestera. Kim skickade sin syster My. De gick till polisen som stod och
väntade. Sedan åkte de till sjukhuset. Polisen försökte prata med henne. Hon var
ledsen och ville få det avklarat för hon ville åka hem. Hon ville att polisen skulle
lyssna men han fick nog inte ner allt. Hon blev så stressad och ledsen, så alla
uppgifter kom inte fram. – De drack öl i lägenheten. De hade även narkotika. De var
ute på balkongen, hon och en av killarna och hon är ganska säker på att det var
Happy. De rökte på ballkongen, och han försökte vara gullig, innan allt hände. De
hade börjat tafsa, men försökte lugna henne att hon inte behövde göra något som
hon inte ville. De pratade både engelska och svenska, och killarna sinsemellan
pratade på ett annat språk. Sedan blev de arga på varandra och då de höjde rösten,
och den ena killen, den snällare av dem, tror hon insåg att man inte får göra så. Han
hade hört att hon protesterade och förstod att så får man inte göra. Hon tror att
kompisen skrek emot och att sa att hon var frivillig och att det var kul. Det var inte
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ett dugg kul. Beträffande att hon skulle ha ett självskadebeteende så stämmer det att
hon litar mycket på män, att hon alltid tror det bästa om folk. Hon ser sig själv inte
som vuxen. Hon tänker inte som en vuxen utan som ett barn. De skulle bara ha
trevligt och prata. Hon har inga kompisar. Hon utsätter sig ofta för situationer som
hon inte kan hantera. Hon följer inte med hem för att ha frivillig sex. Ofta hamnar
hon i situationer. Hon kan ha frivillig sex. Det blir ofta inte frivilligt. Hon kan ofta
koppla bort. Hon kan se om det varit frivilligt eller inte med tanke på hur hon
reagerat efteråt. Efter detta var hon upprörd och ledsen, och hela hennes liv blev
ställt på kant. Det har varit tufft för henne. Hon har undvikit att gå ner på staden för
hon vill inte träffa dessa personerna igen. - Han upprepade ”don’t worry” och
sådana saker för henne. Det kändes det som att han blev upphetsad av när hon
kämpade emot. Det var svar på det som hon sa, att hon kämpade emot och sa nej
både på engelska och svenska. Hon var allt på en gång, chockad, ledsen, arg, tokig
och måste därifrån. Inne i lägenheten grät hon. Hon grät när han hade sex med
henne. Då borde han ha förstått. Hon sparkade och slogs men han reagerade inte. –
Hon blev inlagd efteråt på grund av denna händelse, för hon ville ta livet av sig.
Hon orkade inte mer. Hon orkade inte gå upp ur sängen. Hon gick bara upp och
duschade konstant. Hon ville skada sig. Hon ville inte se sig i spegeln efteråt. Hon
hatade sig själv, sin kropp. Personalen på boendet försökte stötta henne. Det var
personalens skydd och stöd hon ville ha. Personalen har insett att hon har mått
dåligt. – Den neuropsykiatriska utredningen har hon läst och hon har förstått den.
Den ger en korrekt bild av henne med undantag för att hon inte har några
missbruksproblem. Beträffande det som sägs nederst på s. 67 om att hon tar till
mycket skadliga metoder för att få uppmärksamhet från andra och från sjukvården
och att hon väljer destruktiva förhållanden med män så gäller det inte män som hon
träffar på krogen oftast utan det handlar om förhållanden med män. Män som hon
går hem med från krogen är kompisar för henne. Hon har inte haft föräldrar som
tagit hand om henne. Hon har startat tidigt med förhållanden. – Efter att de hade
haft sex minns hon inte om Happy sade något till henne. Hon vet inte att han skulle
sagt något om att hon inte var renlig. Det minns hon inte. Det kan vara så. Det är
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viktigt för henne att vara hel och ren. Man märker efteråt om det varit frivilligt eller
inte. Om man blivit utsatt för våldtäkt flera gånger, lär man sig att koppla bort.
Denna gången stängde hon inte av men många gånger har hon stängt av. Hon har
varit utsatt för sexuella övergrepp många gånger men har valt att inte anmäla. Hon
är 33 år och har 3 barn. Hon har inga vänner. Det beror på situationen hur hon
reagerar på sexuella övergrepp, ibland högljutt. Hon vet inte vad hon hade på sig.
Det var polisen som visade upp kläderna. Hon hade inte ett par byxor på sig, det är
säkert. Hon hade klänning och kan ha haft strumpbyxor på sig. Beträffande
klänningen på s. 23 i fup:en, en röd klänning, så sa hon att den var hennes när
polisen visade den för henne. Hon sa direkt att det var hennes kläder. Klänningen är
knälång. Den är inte sexig, den är stickad. Beträffande polisförhöret samma natt, så
stämmer det men hon var chockad och ville bara gå hem och duscha och sova och
vara ifred. Det var kl. 05:34 till 06:40. Beträffande det som står i
journalanteckningen på s. 11 i tilläggsprotokollet under rubriken Status, längst ner,
kl. 05:20 innan polisförhöret, att det var gott och opåverkat, prover togs, vid
provtagning närvarade en undersköterska, de satt och pratade, och Maria var
opåverkad, pratade och skrattade med medföljande personal, så är det så att när hon
mår dåligt kan hon spela över situationer mycket, även när hon har velat ta livet av
sig har hon skrattat. Hon hatar när folk tycker synd om henne. Beskrivningen
stämmer dock inte. Hon har inte skrattat. De vet att hon var upprörd och grät. De
vet att hon inte ville delta för att det var en man där. Från första förhöret med henne
(fup. s. 80 2 st.) ”Maria stannade då kvar och följde med den stora killen ut på
balkongen och rökte en cigg” så är det riktigt att det började så. Hon vet inte varför
hon inte gick hem då, innan hon gick ut på balkongen. Hon var med på att pussas
men inte på att ha sex. Hon gillar inte kroppskontakt. Det kan hennes personal
intyga. Hon har blivit våldtagen två gånger. Hon är inte säker på att hon första
gången berättade för polisen att det skett två gånger. De sa att hon skulle lugna ner
sig. Hon var upprörd och försökte babbla så fort som möjligt. De sa vid flera
tillfällen att hon måste prata tydligare och lugna ner sig. Man förtränger när man har
blivit våldtagen. Den andra killen höll i henne. Hon vet inte om det var vid den
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första eller andra händelsen, pga. diagnoserna. Hon är helt säker på att han höll i
henne under en viss tid. Beträffande vad som antecknats från polisförhöret med
henne den 9 mars 2015 (fup. s. 86 2 st.) i fråga om den lilla killen höll i henne hela
tiden och att hon då svarat ja så vet hon bara att han höll fast henne. Hon har redan
motbevisat honom. Han säger att han inte har rört henne men det finns DNA på
henne. Han ljuger. Han höll tillräckligt hårt i handlederna för att hon inte skulle
kunna slå. Hon får inte blåmärken eller sår så lätt. Hon blev biten i halsen och
nacken men inte tillräckligt hårt för att det skulle bli märken. Det är han som sitter
här idag som bet henne i halsen. Hon är säker på att hon gick ut i köket och det var
någon gång efter att hon blivit våldtagen. Kompisen satt i köket och hon satte sig i
hans knä. Hon minns inte om det var efter första eller andra gången. Hon vet inte
om det var före eller efter att hon blev fasthållen. Beträffande det som antecknats
från förhöret med henne den 29juni 2014 (fup. s. 80 sista st. till s. 81 ö.) ”Efter
samlaget kommer…-…gjort fel säger Maria.” så var det så om hon har sagt det så.
Hon vet inte när det hände. Det som de har missat är att det var två händelser. De
har glömt händelsen i köket, det kommer han som vittnar berätta. Hon vet inte vad
han har sagt. Hon tror det bästa om folk. I hennes värld säger man sanningen.
Killarna säger annorlunda för att de vill skydda varandra. Anledningen till att hon
först i förhöret den 9 mars 2015 berättade om två händelser var att det var en man
som först förhörde henne, ”-hur tror du det känns?” – Efter händelsen ringde hon
boendet för att hon inte ville vara ett offer. Ingen ska tycka synd om henne. Hon
ville inte genomgå provet på sjukhus. Det var de som ringde polisen. Om hon fått
bestämma hade man aldrig ringt polisen. Det tog så hårt på henne. Man mår så
dåligt att man vill förtränga allt som hänt. Det stämmer att polisen ville att hon
skulle följa med dem och peka ut lägenheten. Hon har varit med om en sådan här
rättegång förut. Hon vet inte om någon blivit dömd för sexuella övergrepp mot
henne tidigare. Beträffande det som antecknats från det första förhöret med henne
(fup. s. 81) om att det är uppläst och godkänt så gjorde de det. – Hon pratade med
Kim i telefon, som kontaktade polis medan hon fortfarande var kvar i telefon med
henne. Hon kontaktade boendet för att hon ville att de skulle möta henne. Hon var
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otrygg, inte för att de skulle göra en polisanmälan. Hon gör saker för att få
uppmärksamhet men anmälan var inte för att få uppmärksamhet, absolut inte. Hon
sitter inte här idag för att få uppmärksamhet, absolut inte, med tanke för vad hon nu
får gå igenom. Hon gör små saker för att få uppmärksamhet. Inte sådana här stora
saker. Hon fick för sig att de kanske skulle följa efter henne. Hon var rädd att
komma tillbaka dit, att de följde efter henne. Viktigast för henne var att personalen
skulle komma och hämta henne så att hon kunde krypa ner i sängen. Hon hade varit
utsatt för övergrepp och då blir hon otrygg och stressad. Hon trodde att de skulle
fortsätta. Hon såg ingen. Hon tittade inte ens bakåt. Hon gick rakt fram och skrev i
sms att hon hade råkat illa ut och att hon behövde hjälp. Hon ville duscha, sova och
glömma allt. – Beträffande kläderna som fotograferats i fup. s. 22-25 som togs i
beslag på akutmottagningen så fick hon byta till sjukhuskläder och hade på sig
sjukhuskläderna när hon åkte hem. Hon lämnade alla kläder hon hade på sig. Den
svarta bh:n, röda klänningen, strumporna och trosparet är hennes. Det är de
kläderna som hon hade på sig på kvällen. Hon brukar ha strumpyxor också men det
kanske hon inte hade. Klänningen är ju ganska lång. Beträffande det som sägs om
hennes koncentration/uppmärksamhet i det neuropsykiatriska utlåtandet om henne
(fup. s. 71 m.) så stämmer det. Under förhörssituationerna är hon stressad och mår
dåligt. Under polisförhören har hon känt sig utpekad och varit småstressad. Hennes
koncentration har blivit skakig. Det beror på om hon fastnar för en person så är
hennes koncentration bättre medan om hon tycker personen är elak så är det svårare.
När det var en manlig polis fick hon inte fram allt. Män upplevs som dominerande
för henne och det vart svårt för henne att förklara intima saker. Den kvinnliga
polisen var kränkande. Hon hade dömt på förhand. Detta kommer inte att gå. Hon
försökte få fram uppgifterna men det blev stopp, hon hade fel, det gick inte, och hon
fick inte fram allt, inte hur hon mådde. Hon känner sig misslyckad idag. Hon hade
hoppats att få fram mycket mer. Hon trodde hon hade kommit över detta. – Hon
skadar sig själv för att få uppmärksamhet. Det är småsaker för henne, som att hon
intoxinerar sig med tabletter. Då är det är bara hon som blir skadad. Även att hon
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väljer destruktiva förhållanden med män är för henne småsaker. Men att blanda in
så här många är inte småsaker.

Happy Shanomi: Den 29 juni 2014 var han inbjuden av en vän från Norrköping till
Eskilstuna. Han skulle ha jobbat på Bråvallalfestivalens sista dag. Det var en
afrikansk fest. Han hade aldrig varit i Eskilstuna förut. De kom till Eskilstuna
samma dag. Det var en fest med afrikaner. Festen var inte så rolig så de bestämde
sig för att gå ut på krogen i stället. Det var han och hans vän Stanley. Han träffade
Friday som han hade träffat tidigare 2008. Han hade träffat honom några gånger
förut. De gick till krogen. Friday föreslog krog och sa att han kunde sova över hos
honom. Han funderade på att åka hem till Norrköping istället men det gick inga tåg.
De gick till krogen. De var tre killar. Den ene av dem, han som söker asyl, fick inte
komma in för han hade LMA-kort. Friday och han fick komma in. Han drack
kanske två flaskor öl. När de skulle stänga, han vet inte vad klockan var, försökte
han gömma undan sin öl för att kunna ta med sig den ut. Han rökte en cigarett
utanför. Hans kompis var utanför. Han såg en tjej som stirrade på honom. Hon ville
ha kontakt. Hon sökte ögonkontakt med honom. Han tog kontakt med henne. Han
gick fram till henne, presenterade sig, med sitt namn som man gör när man
presenterar sig för en tjej, och sa att han var från Norrköping. Hon sa att han såg ut
som en amerikan. Han svarade att han var afrikan från Nigeria. Hon sa att han såg
bra ut, i bra form, med muskler. Han svarade att han brukar träna. Han sa till henne
”-Du kan följa med hem till en kompis!” Hon accepterade det. Friday kom. Friday
sa efterfest och presenterade sig själv. De gick tillsammans och han drack sin öl på
vägen. Friday gick bredvid honom. De hade en bra konversation. De höll om
varandra så här, hon och han. De kom till lägenheten. Den är liten. Där fanns en
liten soffa. De var där. Friday försökte underhålla henne. Hon frågade efter vodka.
Friday kom med en öl för han hade ingen vodka. Friday hade ingen stor
musikanläggning så han spelade musik från sin mobil över internet. Hon tog över
mobilen och spelade sina favoritlåtar. Friday pratade och pratade. De pratade alla.
Friday försökte prata med henne på svenska. Efter en stund hade de sina armar ihop.
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Han kände det som att hon tyckte om honom, att det började fungera, att de började
få till det, varför han försökte ge signal till Friday att han skulle lämna dem
ensamma. Friday visade dock ingen respons. Han försökte igen ge signal till honom
att han skulle lämna dem ensamma. Sedan sa Friday, -spelar det någon roll? Han
blev då irriterad och sa -Snälla Friday, jag har varit anklagad för våldtäkt förut!
Hon frågade dem vad de pratade om och då sa han att Friday inte vill ge dem något
utrymme. Han och Friday pratade på engelska, nigeriansk engelska. Hon hörde
ordet våldtäkt när han sa det till Friday. Friday satt kvar. Hon och han gick ut på
balkongen och rökte. De skvallrade lite om Friday, att han är lite konstig. När de
stod där och pratade sneglade de mot dörren för att se om han var kvar i rummet. De
var på balkongen och rörde varandra och kysstes. Efter att de rökt klart lämnade de
balkongen och gick in. De såg att Friday gått därifrån. Han öppnade balkongdörren,
för det var varmt. De rörde vid varandra och kysstes, romantiskt. Efter en stund tog
han fram sin penis och hon började suga på hans penis. Hon sa till honom -Du har
en stor penis. Hon hade haft att göra med en afrikan tidigare, sa hon. Det fanns en
liten säng i rummet och hon ville att de skulle gå till sängen istället men han ville
visa respekt för Friday, som är äldre än honom. Sängen var bäddad. Han tyckte de
kunde stanna där de var. Hon sög på hans penis. De tog båda av sig sina kläder. Han
hade en kondom i sin bakficka. Han tog fram kondomen. Hon låg på soffan. De
hade sex. Senare bad han henne att vända sig om. Han hade sex med henne men
sexet kändes inte så bra. Det kändes inte så rent. Han kände en lukt. När han hade
kommit frågade han henne hur länge sedan det var hon hade duschat. Hon bara satt
där och sa inte ett ord. Hon var fortfarande naken. Han tog fram en näsduk och
torkade av sig och kondomen och la den vid sidan av soffan. Han kände att hon
kanske blev sårad. Han försökte hålla om henne. Efter detta kände han sig trött. Han
hade arbetat två dagar på festivalen. Han låg på soffan och bad henne ta på sig
kläderna. Hon tog på sig kläderna. Han vet inte när han somnade. På morgonen
ringde hans telefon och det var Stanley, som skulle skicka någon att hämta upp
honom, eftersom de skulle åka till Norrköping. Han pratade med Friday. Han
frågade vart tjejen tog vägen, när hon gick, Friday sa att hon hade gått men sa aldrig
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vid vilken tid hon gått. Efter det ringde det på Fridays mobil. Han pratade med en
tjej på deras språk. Friday sa att någon skulle komma och köra honom, vilket det
gjorde och de körde bort till Stanley. Han berättade för Stanley att han hade träffat
en tjej och att Friday inte velat ge honom en chans att vara med tjejen. Sedan körde
de till Norrköping. Det var inte förrän den 26 februari i år, eller något innan, som
han fick brev från polisen. Han ringde till polisen och sa att han har fått brevet. Han
skulle lämna barnen till skolan, han valde den 26 februari. Han gick till
polisstationen. Där sa de att han var misstänkt för våldtäkt. Han tyckte det var
konstigt. De frågade honom om den andre killen. Han sa att han heter Friday. – Han
drack inget av Fridays öl. Ölen som Friday kom med gav han till henne. Friday
erbjöd henne en öl. Han är inte säker på om Friday drack öl. Beträffande
anteckningarna från det första förhöret med honom (fup. s. 105 3 st.) att den enda
alkoholen som han drack var på restaurangen så måste det ha blivit något
missförstånd. Han berättade att han hade en flaska öl med från restaurangen som
han drack hemma hos Friday. Det stämmer att de drack i lägenheten. Han vet att
hon hade jeans på sig men minns inte färgen. Sedan hade hon en tröja och BH
innanför. De tog båda av sig kläderna. Det inleddes med att hon sög av honom. De
hade då båda kläderna på sig. Friday var någonstans i köket, inte i rummet. Medan
de hade sex vet han inte var Friday var men han var inte i vardagsrummet, kanske i
köket eller i badrummet eller ute. Det är Friday som äger den lilla lägenheten. Både
han och tjejen ville att Friday skulle lämna dem ensamma då de hade känslor för
varandra. De uppmanade honom att gå ut. Han känner inte Friday så väl. Han
träffade honom 2008 i Norrköping när han fick sin andra son. Han vet bara att han
kallas för Friday. Han har sett honom några gånger. Han hade sett honom några
gånger innan, senast 2008, och nästa gång var 2014 i Eskilstuna. Han tyckte att hon
skulle klä på sig så att Friday inte skulle se dem nakna. Det var ok att ha sex på
soffan hemma hos Friday. En kvinna har tidigare anklagat honom för våldtäkt.
Friday kunde se att de hade något på gång, så han bad honom att gå. Han sa -Snälla
kan du ursäkta oss? Friday frågade om det spelade någon roll. Då sa han att han
hade blivit anklagad för våldtäkt förut. Han kunde inte ha sex framför honom, bad
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honom vänligt ursäkta dem. Därför nämndes ordet ”rape”. Han har blivit så
försiktig efter att ha blivit anklagad. Samlaget pågick en kort stund och det var en
gång. Han var ledsen att han sagt till henne att det inte luktade gott. Han var trött
och hade ingen styrka att fortsätta ha sex. Det var väldigt kort och det var inte så
mycket aktivitet och hon var besviken på honom. De var så snälla mot varandra.
Han sa aldrig till henne att hon luktade illa utan frågade henne om det var länge
sedan hon badade. Han bad henne klä på sig. Han somnade. Han gjorde ren sig och
bad henne ta på sig kläderna. Sedan försökte han lägga armen runt henne men
kände att han kanske sagt något som inte var bra. Efter en stund la han sig ner på
soffan. Han vet inte när han somnade. Han sov som en stock efter bara några
minuter, 5-10 minuter, och vaknade sedan upp när telefonen ringde på morgonen.
Han hade ingen mer kontakt med Friday förrän på morgonen. – Han pratade till 95
% engelska med henne. Han berättade vid krogen för henne att han hade fru och
fyra barn, och visade även en bild. Han är inte så bra på svenska. Han kan prata lite
svenska. Det enda språk han pratade med Friday var på bruten engelska, den
engelska som talas allmänt i Nigeria. Han talar inte Ibo som Friday talar. – Hon sa
inget om att hon inte ville ha sex innan de hade sex. Hon såg att han var rakad. Hon
sa inte något nej innan. Han är en människa, inte något djur. Han uppfattade aldrig
att hon ville lämna lägenheten. Under tiden de hade samlag sa hon aldrig något. Han
försökte vara så försiktig och långsam som möjligt för han ville inte att Friday
skulle komma in. Han ville visa lite respekt mot Friday. Han var ledsen på sig själv
för att han frågat när hon tvättat sig senast. Hon bara satt där och tog inte på sig
kläderna. Han kände att det inte var bra. Hon svarade inte, hon var bara tyst. Han la
armen om henne och sedan somnade han. Han hade inte sovit på två nätter innan. –
Hos polisen nämnde han Fridays namn och sedan pekade han ut Friday i en
fotokonfrontation. Polisen frågade honom om honom och han sa att han heter
Friday och att han inte visste hans efternamn. Polisen frågade om han hade hans
nummer. Han visste inte heller hans nummer. Han blev glad när de visade en bild
på honom så att han kunde peka ut honom. Han gav Sekretess AA sitt
telefonnummer. Hon ställde många frågor och det är sorgligt att polisen inte kom
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samma dag, för då hade allt kunnat klarats upp samma dag. Dagen efter borde hon
ha haft hans telefonnummer i sin telefon. Han sa sitt namn och lämnade sitt
nummer, sa sin ålder och visade bild på sina barn och sin fru. – Beträffande skada i
underlivet så var det inget hårdhänt sex. Det var inte hårt, inget som skulle ha lett
till blåmärke. Det var lugn sex. Friday var i lägenheten och balkongdörren stod
öppen. Skulle han i polisförhöret med honom (fup. s. 7) ha sagt att hon blödde? Det
var inte så. Det enda han såg på kondomen var vita saker. Han har aldrig använt
ordet blod. Det var lukten som inte var så bra. Han märkte inget blod.

Kim de Klonia: Hon vet inte exakt i vilken ordning det hände. Hon arbetade som
nattvikarie där Sekretess AA bor. Det var tidigt på morgonen, hon vet inte vad
klockan var, kanske fyra eller fem, då hon fick ett sms av Sekretess AA. Sekretess
AA hade druckit alkohol, blivit itvingad droger, vilket hon tog tillbaka sedan, hade
blivit våldtagen och kvarhållen i lägenheten mot sin vilja. Hon försökte ringa henne
vid flera tillfällen men samtalet blev borttryckt hela tiden. Hon tänkte att om hon
var kvarhållen skulle hon inte kunna svara så hon sms:ade och frågade var hon var.
Sekretess AA svarade att hon inte ville vara där, att det var två män där och att hon
inte kom därifrån. Sekretess AA sa att hon var i Nyfors men inte visste var där. Hon
hade arbetat i fyra månader som vikarie. Hon ringde till My, som var Sekretess
AA:s kontaktperson, tillika hennes syster. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till.
Hon var ensam på natten och måste vara kvar på boendet med de andra brukarna.
Hon hade sin telefon och försökte hela tiden ringa Sekretess AA. My sa åt henne att
ringa polisen. Hon sms:ade Sekretess AA att hon skulle ringa polisen och att hon
måste svara så att hon vet var hon är och till slut svarade hon. Sekretess AA hade
precis tagit sig ut från lägenheten och var i panik, grät och hon upplevde henne som
rädd. Sekretess AA sa att någon följde efter henne. Sekretess AA var rädd att någon
skulle komma efter. Hon försökte fråga om Sekretess AA kunde vända sig om för
att kontrollera om det fanns någon där. Hon försökte få henne att säga var hon
befann sig. När Sekretess AA uppgav att hon var i närheten av Järntorget, så ringde
hon polisen för då kunde de hitta henne. Polisen bad henne att få Sekretess AA att
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stanna, men hon ville inte det utan var väldigt stressad och upprörd långt in i
samtalet. Sekretess AA var ledsen och så och hon har svårt att tro att hon la på
samtalet med Sekretess AA. Under tiden fick hon reda på att My var på väg till
platsen. Sekretess AA hade kommit ut i närheten av Ica och vid tillfället bodde My i
närheten så hon sms:ade att My skulle cykla dit och sedan fick hon tala med My i
Sekretess AA:s telefon. My sa att hon var med Sekretess AA. Hon packade ihop
Sekretess AA:s saker på polisens begäran. Hon hade kontakt med Sekretess AA
följande morgon. Hon träffade henne några dagar i anslutning till händelsen men då
pratade de inte om händelsen. De har pratat om det vid ett tillfälle men det var långt
senare. När hon träffade Sekretess AA var hon dämpad. Hon sa till henne att hon
fanns där om hon ville prata men det var tydligt att hon inte ville det. Polisen var till
boendet och hörde Sekretess AA igen. Hon arbetade dagtid vid det tillfället. Då gick
hon till Sekretess AA och de pratade om det, och det kändes tungt för henne. De
pratade mest om det faktum att Sekretess AA ofta inte blir trodd för hon hade varit i
denna situation förut, att ha anmält att ha blivit våldtagen. Det var problem tidigare
att polisen inte hade trott henne. Sekretess AA var upprörd för hon trodde att det
inte skulle hända något för hon är van vid att inte bli trodd. Sekretess AA har
berättat om en del om vad som hände i lägenheten. Sekretess AA sa att hon träffat
männen på krogen, att hon hade sett dem och inte tyckt att de såg så jättestarka ut.
Sekretess AA hade varit påverkad av alkohol men haft kontroll över situationen och
följt med dem. Sekretess AA hade blivit fasthållen av en av dem runt armarna,
biten, och de hade sagt att hon inte fick gå därifrån och om hon hade försökt hade
de tagit bort henne från dörren. Sekretess AA berättade inga detaljer om vilka
sexuella saker de hade gjort med henne. Hon tror på Sekretess AA då hon talade
med henne i telefonen och hörde hennes panik. Sekretess AA var skräckslagen. –
Sekretess AA har en tendens att sätta sig i situationer där hon blir väldigt utsatt.
Sekretess AA jobbar på att komma tillrätta med det. Det är inte samma sak som att
det är ok att göra vad man vill. Sekretess AA är väldigt godtrogen. Om någon säger
något till henne, så tror hon på det. Sekretess AA har också en stark tro på sin egen
förmåga, att klara sig själv. Det är en kombination av dessa faktorer som gör att
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Sekretess AA hamnar där. – Hon är nattvikarie vilket gör att hon och Sekretess AA
inte har jättemycket kontakt. De gånger de ses har de bra kontakt men hon tycker
det är knepigt att uttala sig om hennes mående i allmänhet. – Hon känner till
Sekretess AA:s ADHD-diagnos. Hon vet även om hennes självskadebeteende där
hon skurit sig. Sekretess AA skickade sms till hennes arbetstelefon. Hon sms:ade
My en gång från sin privata telefon. Ingen har frågat henne om att få se sms:en. Det
är möjligt att hon hade henne i telefon hela tiden medan hon pratade med polisen i
andra telefonen men hon är inte säker på det. Hon träffade aldrig Sekretess AA
fysiskt då. Hon pratade med Sekretess AA efter polisförhöret med henne den 13
februari i år. Då pratade de mer ingående om den aktuella natten. De hade träffats
innan dess men då inte pratat om händelsen. Sekretess AA berättade inga detaljer
förutom om bettet, att hon blivit fasthållen och att någon ställt sig för dörren. Det är
de enda detaljerna hon har hört. Beträffande vad som antecknats från förhöret med
henne (fup. s. 93 4 st.) att hon sagt att eftersom hon själv (Sekretess AA) blir
våldtagen, så sa hon att Sekretess AA hade blivit våldtagen men att hon inte hade
några tydliga minnen. Hon kunde inte säga att Sekretess AA hade blivit våldtagen
när ingen hade blivit dömd. Hon sa därför att Sekretess AA upplevt att hon blivit
våldtagen vid tidigare tillfällen. Hon känner inte till något sexuellt
självskadebeteende hos Sekretess AA. Sekretess AA har skurit sig, slagit armen i
bordskanten men hon har inte uppfattat att det skulle gälla även sexuellt. Om
Sekretess AA:s relation till killar allmänt är det enligt hennes upplevelse efter att de
har pratat, att hon är heterosexuell och att killar spelar stor roll när det gäller hennes
självbekräftelse. Om någon säger till Sekretess AA att hon är fin, så känner hon sig
fin. De har aldrig talat om hur hon reagerar på det motsatta. Beträffande vad som
antecknats från förhöret med henne (fup. s. 93 n ”När det gäller det sexuella så är
problemet att hon inte kan säga nej till grabbar.” så kan hon ha uttalat det mer
generellt och har hon svårt att tänka sig att hon sagt så. Hon vet inte hur Sekretess
AA förhåller sig till män. Hon vet att hon hamnat i sådana situationer när hon följt
med män, men de har aldrig pratat om att Sekretess AA har svårt att säga nej till
sex. De har pratat om att Sekretess AA har följt med killar hem förut och att
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situationerna har blivit hotfulla. Mer än så vet hon inte. Hon har fått förhöret uppläst
men hon har inte läst det och hon har inte godkänt förhöret såsom det är nedtecknat.
Hon har svårt att tänka sig att hon har sagt det där sista med svårt att säga nej till
grabbar.

Friday Odoh: Han och Happy var på en fest. De pratade. De kände varandra. De
bestämde att Happy skulle sova hos honom efter festen. De gick ner på krogen.
Happy träffade en tjej där. De gick hem tillsammans. När de kom hem var de ute
och rökte. Han var inte med ute på balkongen. De kom tillbaka in från balkongen.
Han satt i soffan och Happy och tjejen kom och satte sig också i soffan. Happy
ville ha sex med henne. Happy tog fram en kondom. Han hörde när hon sa att hon
inte ville ha sex. Hon sa det minst två gånger. Han gick därifrån. Han satt i köket.
Han bor i en etta. Han ville inte sitta där och titta på vad de gör. När de var klara var
tjejen och han i köket. Hon satt i hans knä. Hon berättade för honom vad Happy
hade gjort. Han försökte att trösta henne. Han sa till henne att de kunde väl träffas
en annan gång. De pratade och sedan senare kom Happy och frågade varför de satt
där och lämnade honom ensam. Han sa att de bara pratade, sedan gick de in dit
igen. Happy ville ha sex, när hon sa att hon inte ville. Hon sa att hon ville gå hem.
Han sa till henne att det var ok att gå hem. Han följde henne när hon gick. Han
försökte trösta henne. När hon pratade i telefon gick han tillbaks hem. Efter det har
han inte träffat henne igen. Han pratade lite med Happy. Han sa till honom att tjejen
inte var nöjd, att han hade varit aggressiv mot henne och att han ville träffa henne
igen. Sedan var det inget mer. – När de gick hem bara pratade de. Tanken med att
de skulle gå hem till honom var att de pratade om efterfest. Han tänkte inget mer på
det annat än att Happy skulle sova hemma hos honom. Happy träffade en tjej och
det var ok att de skulle vara där. De drack ingen alkohol. De andra var ute och
rökte. Han röker inte så han vet inte vad de rökte. Han hade ingen dricka där. När de
kom in från balkongen ville Happy ha sex. De satte sig i soffan. Det var inte på en
gång Happy ville ha sex, kanske efter ca tre minuter. Happy sa inget till honom.
Happy försökte lura henne. Happy tog fram kondomer, och han gick därifrån. Det
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var ingen som sa till att han skulle gå utan han gick frivilligt. Han ville inte se vad
de gjorde, det är inte hans grej. Happy höll i henne. Hon sa att hon inte ville ha sex.
Hon skrek inte eller så. När kondomen kom fram gick han ut och satte sig i köket.
Han lyssnade inte, det är inte hans grej. Minst två gånger sa hon att hon inte ville ha
sex. Han var i köket i 10 minuter, sedan när de var klara, gick tjejen och han till
köket. De satt där och pratade och hon berättade att hon inte gillade vad som hände.
Hon förklarade för honom att hans kompis var aggressiv. När de var klara gick han
ut i vardagsrummet. Dörren till köket var inte stängd. När de började prata tänkte
han att de var klara. När de var i köket och hon satt i hans knä var hon ledsen. Hon
förklarade vad som hänt. Tjejen hade kläder på sig. Han sa bara till Happy att det
inte var bra, att hon inte var nöjd, att hon var ledsen och att han gärna ville träffa
henne igen. Happy har inte sagt till honom att han varit misstänkt för våldtäkt. Efter
att de var i köket gick de alla ut till soffan igen och satte sig. Happy ville ha sex
igen. De pratade lite. När han följde henne grät hon. Han försökte trösta henne,
inget annat. Någon ringde henne. De började prata och han gick hem. När han kom
tillbaks sa han till Happy att detta inte var bra. Happy var vaken. De pratade inte
mycket. Han försökte förklara för Happy varför. Han vet inte vad Happy tyckte.
Han blev ledsen när hon grät. Det kändes inte bra. Hon grät därför att hon inte
gillade vad som hänt, att han hade varit aggressiv. Hon mådde inte bra av det.
Tjejen var i lägenheten kanske i en och en halv timme. Han är säker på att hon sa att
hon inte ville ha sex. – Polisen ringde honom och sa att han skulle komma nästa
dag. Hans tanke var att han måste berätta vad som hade hänt. Happy och Sekretess
AA var ute och rökte kanske i fem minuter. Det var inget tjafs på balkongen. Han
såg dem inte på balkongen. När de kom in satt de och pratade lite. Sedan när Happy
ville ha sex ville han inte stanna kvar utan gick ut. Han var i soffan när han hörde
henne säga att hon inte ville ha sex. Dörren in till köket var öppen. Han hade inte
tankar på våldtäkt. Han ville lämna dem. Det var inga hot. Han hörde inte det. De
var färdiga när de började prata med varandra. Det var i vanlig samtalston. När
Sekretess AA kom in i köket pratade de och pussades. Det var inte en puss. De satt
där kanske i tio minuter. När de sedan gick och satte sig i soffan, när Happy ville
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låna henne igen sa hon att hon inte ville ha sex. Då sa hon att hon ville gå hem och
då gick hon. Ingen hindrade henne från att lämna lägenheten. Han vet inte om hon
blev våldtagen två gånger. Han har inte hållit fast henne när hon och Happy hade
sex. Han och Happy pratade engelska med varandra, inget annat språk. När han och
Sekretess AA satt och pratade i köket, sa hon att Happy var aggressiv, inte att han
hade tvingat henne. – Han minns inte vad Sekretess AA hade för kläder på sig. –
Happy tog av sig byxorna för att ha sex med Sekretess AA. Dörren till köket var
inte helt öppen, inte heller helt stängd, dörren var öppen med en liten glipa. När
man kommer in är köket till vänster och vardagsrummet till höger och hall mellan.
Man kan inte stänga dörren till vardagsrummet för hans soffa står i vägen. När han
gick ut i köket hade de kläder på sig. Han stod med knäet mot henne. Sekretess AA
hade kunnat gå därifrån.

My de Klonia: Hon jobbar på ett särskilt boende och är Sekretess AA:s
kontaktperson. Hon har varit det sedan hon flyttade dit för ett år sedan. De har
ganska mycket kontakt. Hon behöver ha kontakt med henne. Hennes syster jobbade
natt och ringde henne på natten och sa att hon hade fått sms från Sekretess AA. Kim
sa att Sekretess AA hade skrivit att hon hade blivit våldtagen i en lägenhet. Hon sa
vad Kim skulle göra – försöka få mer kontakt med Sekretess AA så hon kan få reda
på var hon är. Sekretess AA sa att hon var i Nyforsområdet. Hon bodde precis där. I
sms:et hade hon skrivit att de hade följt efter henne. Hon cyklade mot Järntorget för
att leta och träffade på henne på gatan som går vid St1-macken. Då pratade
Sekretess AA med Kim i telefon. Sekretess AA var väldigt ledsen. Hon tror inte att
Sekretess AA märkte att hon var där. Sekretess AA pratade på högtalartelefon. Kim
hörde att My var där. Kim berättade att hon hade ringt polisen. Sekretess AA var
väldigt ledsen när hon träffade henne. Hon var så upprörd. Sekretess AA sa inte så
mycket. De gick till macken tills polisen skulle komma. Det kom två polismän och
en kvinna. Sekretess AA fick berätta igen. Hon hörde Sekretess AA säga att hon
följt med två killar hem från krogen för att gå på efterfest. De började närma sig,
pussa på henne, och då sa hon nej. Då slutade det med att en höll fast henne och den
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andra våldtog henne. Sekretess AA hade blivit fasthållen i lägenheten och lyckats ta
sig därifrån när de båda männen bråkade sinsemellan. Sekretess AA hade ont i ena
armen för att de hade hållit fast henne. Polisen frågade var Sekretess AA hade ont.
Det var manliga poliser så Sekretess AA tyckte det var jobbigt. Sekretess AA gjorde
klart att hon också hade ont i underlivet. Hon var med henne till akuten. Det var
polisen som tyckte att hon skulle följa med. Polisen var kvar. Hon var inte med
under undersökningen utan väntade utanför. Polisen pratade med Sekretess AA och
med henne. De åkte till Handelsgatan och hämtade Sekretess AA:s saker. De kom
dit på morgonen efter att de var klara på akuten. Hon vet inte vad klockan var när de
kom dit, kanske kl. 8 eller 9. Hon hade varit med Sekretess AA hela tiden. Sekretess
AA var inte som vanligt. De har en relation med mycket humor. Hon försökte prata
om annat och på så vis få lite bättre kontakt. När Sekretess AA är ledsen försöker
hon vara glad istället, brukar ha en fasad. Hon upplever inte att Sekretess AA är så
speciellt glad men hon försöker använda sig av lite humor i sjukhuset för att få
henne tänka på annat. Beträffande att det i journalanteckningarna från sjukhuset
antecknats (tilläggsprotokollet s. 11n). ”de sitter och pratar med varandra.”
Sekretess AA ”är opåverkad, pratar och skrattar med medföljande personal” så har
de humor och hon tyckte att det var värt att använda sig av humor i det läget.
Sekretess AA är en person som hon jobbat med länge. Hon upplever inte att det
stämmer som de antecknat, utan hon upplevde Sekretess AA som påverkad av
händelsen. Sekretess AA är ganska godtrogen och hon upplever att hon har svårt att
identifiera fara i initiala läget. Det kanske den typen av killar känner av. Sekretess
AA tror det bästa om folk, ofta. De har pratat om vad man ska tänka på vid sådana
här händelser. Hon har trott på Sekretess AA. Det finns ingen anledning för henne
att inte tro på det. Det finns ingen problematik med att Sekretess AA ljuger, vad de
har sett. Det gick kanske en vecka, tio dagar från händelsen till att Sekretess AA
blev inlagd på psykavdelningen. Sekretess AA pratade om att skada sig och till slut
ordnade de med en inläggning när de kände att hon inte klarade av att vara hemma.
Att skada sig är för Sekretess AA ett sätt att hantera ångest, dåligt mående. –
Sekretess AA var högljutt ledsen och grät när hon träffade henne. Det är bra med
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Sekretess AA:s renlighet. Hon tvättar sig hela tiden, nästan lite för mycket. I
perioder duschar Sekretess AA alldeles för mycket. Direkt efter händelsen duschade
Sekretess AA väldigt ofta. Annars duschar Sekretess AA minst en gång per dag,
ofta mer. – Att vara kontaktperson är en professionell roll, som innefattar att hjälpa
till på de områden som behövs, t.ex. att ringa till läkaren. Hon tycker att de hade en
bra relation. Hon är fortfarande kontaktperson till Sekretess AA och har varit det nu
i drygt ett år. – I kontakten med Kim uppmanade hon henne att ringa polisen. Hon
minns inget prat om anmälan. I detta skedet tror hon Sekretess AA var ganska
medgörlig. Läkare gjorde bedömningen att Sekretess AA var opåverkad. Hon tror
att de har skrivit fel. Det var hon som försökte inleda ett samtal med Sekretess AA
för att få henne prata och skratta. Hon försökte få kontakt med henne och använda
sig av humor. Har de kommit in då har de sett det där. Sekretess AA berättade vid
macken för polisen vad som hänt. De pratade med henne. Första gången polisen
nedtecknar det är på akuten. Det som sas på macken var inget som skrevs ner.
Sekretess AA var tydlig från start med att hon hade blivit fasthållen. Polisen måste
ha missat det. Hon tittade inte på bitmärken. Det är inte hennes jobb att göra det.
Det är svårt att svara på när det var Sekretess AA inte ville medverka i utredningen.
Sekretess AA gjorde en anmälan. Beträffande det som antecknats i en
tjänsteanteckning på s. 9 i fup:en kommer hon ihåg samtalet med Lars, så det kan
stämma. När Lars ringde fick hon i uppgift att prata med Sekretess AA och fråga.
De hade mycket kontakt. Robban är kontaktteam. Hon jobbar tätt med Sekretess
AA och om hon hade upplevt att hon inte talade sanning med flit hade hon pratat
med henne om det. Sekretess AA:s humör är upp och ner. Sekretess AA har
humörsvängningar. Om Sekretess AA är missnöjd märks det. I kontakt med
Sekretess AA kan hon då gå därifrån. Sekretess AA visar tydligt när hon blir
missnöjd. Sekretess AA kan också bli tyst och inbunden. Sekretess AA är tydlig
rent allmänt och säger vad hon tycker och tänker.

Andreas Andersson: Han och kollegan blev beordrade till macken mittemot
Stålforsskolan. En kvinna hade kontaktat polisen på grund av en våldtäkt. De
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träffade på målsäganden som var i sällskap med en kompis. Målsäganden var
väldigt ledsen och upprörd. De tog henne åt sidan. Målsägandens kompis jobbade
på boendet som målsäganden bodde på. Målsäganden hade skickat sms till tjejen på
boendet och sagt att hon blivit våldtagen. Tjejen på boendet hade kontakt med
vännen. Hon hade cyklat runt och träffat på målsäganden. Därifrån hade de ringt
polisen som kommit till platsen. Det var hans kollega som pratade med
målsäganden, som sa att hon blivit våldtagen. De ville få med henne för
undersökning, Målsäganden ville till en början inte riktigt. Hon sa att hon hade
anmält tidigare och då inte blivit trodd. Hon sa att ingen tror på henne och att hon
inte orkar. Till slut gick hon med på att följa med till sjukhuset för att låta sig
undersökas. I samband med detta höll kollegan också ett förhör med henne. Han
märkte att hon hade gråtit och var upprörd. Hon var uppe i varv, i affekt. Han hade
ingen direkt kontakt med henne på sjukhuset. Det var kollegan som hade kontakten.
Det var kollegan som genomförde förhör medan han själv genomförde andra
åtgärder. Han minns inte hur hon var klädd.

Robert Toll: Han känner Sekretess AA sedan ett år tillbaka och är hennes
kontaktperson. Sekretess AA flyttade in förra året. My och han hade tät kontakt
med Sekretess AA. Kontaktpersonen är den som har kontakt med personen när det
gäller frågor om struktur, planering, sällskap, sysselsättning eller promenader. De
kan prata om allt mellan himmel och jord. Om vad hon har för målsättning, att
pusha henne. Han upplever Sekretess AA som en varm människa. Hon är mycket
självständig i många avseenden. Han har dåligt minne. – Han kom till jobbet. My
hade varit iväg. My kom till jobbet och sa att Sekretess AA hade varit med om en
våldtäkt och att de varit på sjukhuset och genomgått alla undersökningar. Sekretess
AA och My hade bestämt att Sekretess AA skulle gå hem till sig för hon ville var i
fred. De skulle höras per sms under dagen och ta kontakt senare. Om möjligt skulle
Sekretess AA följa med och peka ut brottsplatsen. Han skickade sms till Sekretess
AA men fick inget svar. Han skrev brev och la i brevlådan och ringde på. Han
meddelade polisen att han inte fick tag på Sekretess AA. Han sökte senare upp
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henne och satt och pratade lite med henne i köket. Han frågade inget kring detaljer
om händelsen. Han ville inte pressa henne. Han kollade läget och hon var samlad
men låg. Han minns inte om Sekretess AA sa något kring händelsen. Beträffande de
daganteckningar som antecknats i förhörsanteckningarna från förhöret med honom
(fup. s. 96 f.) är det daganteckningar han för om deras kontakter. Sekretess AA
nämnde lite kring händelsen och kände skuld för att ha hamnat i situationen. Hon
litar gärna på folk. Hon vill tro det bästa om människor. De pratar om det. Hon har
för lätt att lita på folk. Sekretess AA mådde dåligt efter och hade tät kontakt med
personalen. En vecka senare ville hon bli inlagd pga. händelsen, vilket hon även
blev. Hon tog långa duschar efter händelsen och hade ont. Hon sa det inte till
honom personligen. Han skrev i daganteckningarna att hon hade värk. De skriver
om den kontakt de har med brukarna. Den 2 juli skrev han att Sekretess AA ville
skada sig själv. Det pratade hon om, och hon blev inlagd för det. Hon ville skada sig
själv för hon hade ångest. Hon duschade längre än vanligt. När han blev kallad så
gick han igenom anteckningarna och letade efter den lapp som han hade haft med
sig på polisförhör. När polisen hörde av sig tog han fram dokumentation. Lappen
han har med sig skrev han i dagarna när han gick igenom dokumentationen. Han
plockade fram daganteckningarna igen. Både den 29 och 30 juni ville polisen att
Sekretess AA skulle följa med och visa platsen men hon sa nej. Man kan inte tvinga
med henne på något hon inte orkar eller ha lust med. Han ville inte pressa henne
mer. Han har inte märkt att hon skulle vara ohygienisk.

Tingsrättens bedömning
Happy Shanomi har vidgått att han haft samlag med målsäganden men hävdat att de
haft samlag frivilligt. Målsäganden har berättat att hon med våld blivit tvingad till
samlag mot sin vilja.

När det gäller journalanteckningarna och sakkunnigutlåtandet kan det först
konstateras att det enligt journalanteckningarna från undersökningen som skedde på
sjukhuset under de tidiga morgontimmarna efter händelsen återfanns ett ytligt sår
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vid introitusmynningen (slidmynningen; rättens anmärkning). Det återfanns även en
måttlig rodnad i bakre omfånget av introitus och en liten sårskada ca 0,5 cm. Av
dessa observationer har endast sårskadan vid slidmynningen upptagits av läkarna i
rättsintyget. Rättsläkaren har utgått från förhörsanteckningar enligt vilka
målsäganden uppgett att en man våldtagit henne och varit ganska våldsam, vilket
ledde till att hon i efterhand hade ont i underlivet. I rättsintyget anger läkarna att
sårskadan har ett ospecifikt utseende som inte medger hur den kan ha uppstått. Den
kan ha uppstått på det sätt som målsäganden uppgett men också på annat sätt.
Skadan är beskriven på ett sätt i journalhandlingen som talar för att den varit färsk
vid undersökningstillfället. Rätten kan konstatera att rättsintyget och
journalanteckningarna går att förena med både ett påtvingat samlag som med ett
frivilligt sådant.

Beträffande DNA anges i sakkunnigutlåtandet från NFC att en topsning på
målsägandens mage resulterat i träff på Happy Shanomi. Resultaten talar enligt
utlåtandet extremt starkt för att DNA:et kommer från Happy Shanomi (Grad +4). I
övrigt anges bl.a. att DNA påvisats på målsägandens mage och lår och att analysen
visar en blandning av DNA från olika personer. Resultaten talar i någon mån för att
DNA:et kommer från Happy Shanomi (Grad +1). Ett hårsstrå som har återfunnits på
målsägandens BH som togs i beslag på sjukhuset i samband med undersökningen på
morgonen efter händelsen har analyserats. Resultatet talar extremt starkt för att
träffprovet kommer från Friday Odoh (Grad +4). Även dessa undersökningsresultat
går att förena med såväl målsägandens som den tilltalades berättelser.

I lägenheten har också Friday Odoh befunnit sig. Det var för övrigt hans lägenhet.
När det gäller Friday Odohs vittnesmål måste beaktas att han under en tid varit
medmisstänkt. Målsäganden har berättat att han vid ett av samlagstillfällena som
hon berättat om, hållit i henne. Detta har Friday Odoh bestämt förnekat. Tingsrätten
anser att viss försiktighet måste tas till av Friday Odoh lämnade uppgifter, eftersom
han själv varit misstänkt för brott. Det måste emellertid också beaktas att både
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Friday Odoh och målsäganden berättat hur hon efter samlag med Happy Shanomi
satt sig i knäet på Friday Odoh i köket och även pussats med honom. Målsäganden
har inte kunnat ange om detta var före eller efter hon skulle ha blivit fasthållen av
Friday Odoh.

Enligt Happy Shanomis berättelse har han och målsäganden inlett samlaget genom
att han tagit fram sin penis som hon började suga på. Enligt målsägandens berättelse
har inte något sådant sexuellt umgänge föregått samlaget. Friday Odoh har inte
berättat om att något sådant umgänge skulle ha föregått samlag mellan målsäganden
och Happy Shanomi. Happy Shanomi har också berättat om hur han försökt få
Friday Odoh att lämna dem ensamma när han och målsäganden höll på att få ihop
det. Detta har Friday Odoh bestämt förnekat. Happy Shanomi har berättat att när
kondomen kom fram gick han ut i köket och satte sig. Happy Shonomi har vidare
uppgett att målsäganden vid tillfället bar jeans och att de båda klädde av sig inför
samlaget. Av utredningen får emellertid anses klarlagt att målsäganden vid tillfället
bar klänning, trosor, bh och strumpor, vilka hon bar på sig när hon kom till
sjukhuset efter händelsen. Enligt målsäganden kan hon även ha haft strumpbyxor på
sig men hon är osäker. Happy Shanomi har också uppgett att han nära i anslutning
till att samlaget avslutades somnade utan att han talat med Friday Odoh och utan att
märka när målsäganden lämnade lägenheten. Dessa uppgifter stämmer inte med vad
både målsäganden och Friday Odoh berättat.

Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner tingsrätten det klarlagt att
Happy Shanomis berättelse om vad som förevarit inte är sanningsenlig. När det
gäller Friday Odohs uppgifter får de visserligen tas med försiktighet när det gäller
vad som kan ha förevarit där han själv kan ha varit inblandad på något sätt. När det
gäller hur samlaget inletts finner tingsrätten dock inte något rimligt motiv för
honom föreligga att beljuga Happy Shanomi. Det måste anses vara negativt för
Friday Odohs vidkommande över huvud taget att en våldtäkt ägt rum i hans
lägenhet medan han var där. Friday Odoh har i sitt vittnesmål varit tydlig med att
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målsäganden minst två gånger innan samlaget sa nej till att ha sex. Han är också
sagt att han är säker på att hon inte ville ha sex. Detta är väl förenligt med vad
målsäganden berättat. Friday Odoh har berättat vad målsäganden sagt till honom när
hon satt i hans knä i köket. Hon har enligt honom sagt att hon var ledsen och att
Happy Shanomi var aggressiv och att hon inte gillade vad som hände. Uppgifterna
är enligt tingsrätten så väl förenliga med målsägandens berättelse att det gör att
målsägandens berättelse om hur påtvingades samlag ska läggas till grund för
avgörandet. Gärningspåståendet är härigenom styrkt. Det är även klarlagt att Happy
Shanomi insett att målsäganden motsatte sig samlaget. Det är styrkt att han haft
uppsåt.

Brottet är att bedöma som åklagaren gjort. Brottet är av normalgraden. Happy
Shanomi ska fällas till ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken.

Skadestånd
Happy Shanomi har bestritt skadeståndsyrkandet med hänvisning till sin inställning
i ansvarsdelen. Han har vitsordat sättet att beräkna ränta såsom i och för sig riktigt.

På grund av utgången i ansvarsdelen är det visat att målsäganden utsatts för en
allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Yrkad ersättning för kränkning är
enligt praxis och ska utgå. Yrkad ersättning för sveda och värk på grund av psykiskt
lidande får med hänsyn till vad som framkommit om målsägandens mående efter
brottet anses skälig. Yrkat skadestånd ska även i denna del utgå. Räntan är
vitsordad. Skadeståndsyrkandet ska bifallas fullt ut.

Påföljd m.m.
Happy Shanomi är 27 år. Han förekommer under 2 avsnitt i belastningsregistret.

Brottet är av sådan art och har sådant straffvärde att annan påföljd än fängelse inte
bör komma ifråga.
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Straffvärdet är fängelse två (2) år. Påföljden bör bestämmas i enlighet härmed.

Happy Shanomi ska erlägga lagstadgad avgift till brottsofferfond.

Häktning
Happy Shanomi har yrkat att bli försatt på fri fot. Han har anfört att han ännu har
möjlighet att börja på sitt nya arbete och det föreligger inte sannolika skäl för
brottsmisstanken.

Åklagaren har yrkat att Happy Shanomi ska kvarbli i häkte.

En viss kollusionsfara föreligger enligt tingsrätten alltjämt. Därtill föreligger en
flyktfara. Det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Happy Shanomi ska
därför kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Sekretess
Sekretessen ska bestå för de uppgifter om målsägandens personuppgifter som
förebringats vid rättens förhandling inom stängda dörrar. Sekretessen ska gälla även
för uppgifterna i bilaga 1 till denna dom.

Rättegångskostnader och ersättningar
Försvararen och målsägandebiträdet ska tillerkännas yrkade ersättningar, i
försvararens fall efter korrigering av felräkning, att utgå av allmänna medel.
Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska med hänsyn till påföljden och
Happy Shanomis ekonomiska förhållanden stanna på staten.

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV 400)
Överklagande ges in till tingsrätten senast den 29 april 2015 och ställs till Svea
hovrätt.
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På tingsrättens vägnar

Hans Öjemark

I avgörandet har deltagit rådmannen Hans Öjemark samt nämndemännen AnnKristin Eriksson, Anders Larsson och Kristina Larsson (enhälligt).

Avräkningsunderlag, se bilaga.

ESKILSTUNA TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG
Rotelgrupp 1
2015-04-08
Eskilstuna

Mål nr: B 511-15

Underlaget avser
Person-/samordningsnummer/födelsetid
19870611-3274

Datum för dom/beslut
2015-04-08

Efternamn
Shanomi

Förnamn
Happy

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

2015-02-26

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 363
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Rademachergatan 8

Telefon
Telefax
016-16 68 00
016-12 36 20
E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Bilaga 1

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.
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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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