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Påföljd m.m.
Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd
skulle fängelse 3 månader ha dömts ut.
Frivårdskontor
Frivården Fridhemsplan
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Sekretess NN14:s skadeståndsyrkande ogillas.
Sekretess
Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta
vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram vid rättens förhandlingar bakom stängda
dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess NN14:s identitet. Detsamma ska gälla de
uppgifter om målsägandens identitet som framgår av partsbilaga till
denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Anna Wahlström tillerkänns ersättning av allmänna medel med 37 210 kr. Av
beloppet avser 22 491 kr arbete, 6 683 kr tidsspillan, 594 kr utlägg och 7 442 kr
mervärdesskatt.
2. Jur. kand. Kristina Reiff tillerkänns ersättning av allmänna medel med 9 038 kr. Av
beloppet avser 7 230 kr arbete och 1 808 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat att Alvin Skeppar ska dömas till ansvar för våldtäkt mot barn
samt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt följande gärningsbeskrivningar.
Åtalspunkt 1 – Våldtäkt mot barn

Alvin Skeppar har haft vaginala samlag med NN14 som var 14 år. Det hände vid flera
tillfällen någon gång mellan den 8 mars 2016 och den 6 april 2016 i Strängnäs,
Södermanlands län.

Alvin Skeppar begick gärningen med uppsåt. Alvin Skeppar hade åtminstone skälig
anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Åtalspunkt 2 – Utnyttjande av barn för sexuell posering

Alvin Skeppar har förmått NN14, 14 år, att via web-kamera över internet onanera inför
honom. Det hände någon gång mellan den 8 mars 2016 och den 6 april 2016 i Strängnäs,
Södermanlands län.

Alvin Skeppar begick gärningen med uppsåt.

Skadestånd
Sekretess NN14 har yrkat att Alvin Skeppar ska förpliktigas att till henne utge
skadestånd med ett belopp om 5 000 kr avseende åtalspunkten 2. Beloppet avser
kränkning. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 april 2016 till
dess full betalning sker.

DOMSKÄL
Alvin Skeppar har medgett de faktiska omständigheterna avseende åtalspunkten 1.
Han anser dock att gärningen ska bedömas som mindre allvarlig. Han har även
medgivit de faktiska omständigheterna avseende åtalspunkten 2.
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Alvin Skeppar har bestritt det enskilda anspråket. Inget belopp har kunnat vitsordas.

Utredningen har bestått av videouppspelning av förhör med målsäganden, Sekretess
NN14, förhör med tilltalad Alvin Skeppar samt vittnesförhör med Emma Bergström.
Sekretess NN14 har åberopat samma bevisning som åklagaren.

De hörda har i huvudsak uppgivit följande.

Sekretess NN14:
Förhör från den 3 maj 2016
Sekretess NN14 berättar att hon är 14 år gammal och att hon gillar att vara en katt.
Hon har en pojkvän och två bästa kompisar som gör henne jätteglad, och så gillar
hon japansk kultur, japanska kläder och anime, som är tv-program. Hon hoppas
kunna studera i Japan. Hon har bott i Sverige i fyra år. Innan dess bodde hon med
sin pappa, från det att hon var fyra eller fem år gammal. Hon har två syskon som
också bor i Sverige. Hon bor med sin mamma och sin styvpappa, som är pappa till
hennes lillasyster. Hon går i årskurs åtta. Hon gillar nästan alla ämnen i skolan. Hon
går i en vanlig svensk skola.

Hon träffade Alvin Skeppar på Artes in School på Europaskolan i Strängnäs. Hon
själv går på Roggeskolan. Skolorna är systerskolor. Elever från skolorna blandas lite
så det är vanligt att elever från skolorna träffar. Alvin hade sex med henne cirka sju
gånger. Alvin är inte den kille som hon nu refererar till som sin pojkvän. Hon hade en
pojkvän redan innan hon träffade Alvin. Hon kallar sin pojkvän för ”saver. Alvin
visste att hon hade pojkvän innan och att hon var jätteglad för honom men Alvin ville
att hon skulle välja. Alvin är vuxen och jättestark så hon var jätterädd och visste inte
hur hon skulle göra. Hon valde Alvin och hoppades att inget skulle hända igen.
Hennes pojkvän stannade kvar i hennes liv då han är jätterädd om henne och de
gjorde inte slut.
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Första gången hon var på Artes träffade hon Emma Bergström. De började prata lite
och de gillade båda japanska saker. Emma frågade henne om hon gillade att spela
Dungeons and dragons, och då svarade hon att hon älskar det men att hon inte hade
spelat det förut eftersom hon inte visste var man kunde göra det. Emma berättade att
Europaskolan hade en Doungeons and dragonsgrupp och Emma pratade med rektorn
för att se om rektorn tillät henne att börja i gruppen, och så blev det. Hon var där på
måndagen och träffade massa folk och på tisdagen träffade hon Alvin. Hon skulle
träffa några av sina andra vänner och de frågade om Alvin kunde hänga med, och
hon sa att det var okej. De var i stan och köpte mat och lite glass och godis och
sedan gick de till Artes. Alvin satt bredvid henne och var jättesnäll. Hon skulle sätta
sig på en stol där Alvin hade sina ben. Hon sa till honom att flytta på benen men han
sa att han ville ha dem där. Sedan satt hon på hans knä och nästan sov, för hon var
väldigt trött. Hon tänkte att det var okej då Alvin är väldigt kramig mot alla. Det var
så hon träffade Alvin. Hon frågade om hon kunde få Facebook till alla i gruppen så
hon kunde prata med dem utanför Dungeons and dragons och alla sa att det var okej.

En vecka slutade hon tidigare i skolan. Hon hörde att Alvin skulle gå ner till Subway
med några av de andra i gruppen och han bjöd in henne och frågade om hon ville
följa med. De var fyra stycken. Allting var bra. Sedan sade han att han skulle gå hem
till sin studentlägenhet och hämta en sak. Det var bara några meter från Subway. Hon
valde mellan att gå till Artes eller följa med Alvin och hon tänkte att han ju bara
skulle hämta en sak och att de sedan skulle till Artes. Hon satte sig på soffan och sov.
Sedan hörde hon att Alvin sa att han hade tänkt fel och att de hade två timmar innan
de skulle vara på Artes. Alvin väckte henne och var jättearg för att hon ville sova.
Han sa att hon kunde sova i hans säng. Hon sov i hans säng och han sov med henne
och det var okej för hon var ju för trött och stängde av och somnade. Det var första
gången Alvin gjorde något sexuellt mot henne. Han lade sig ner i sängen och hon
lade sig bredvid men rörde honom inte. Hon tänkte att det var fel att röra honom.
Sedan började det bli så att hon slappnade av och han kände att hon slappnade av.
Det gick cirka två minuter och sedan la hon handen på hans bröst. Hon bara la den
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så, och han tog hennes hand och höll den. Hon slappnade av för hon gillade känslan,
och hon slappnade av ännu mer. Han tog hennes ben upp över hans ben, men hon tog
tillbaks det för hon ville inte. Sedan gick det några minuter, och hon tog sin andra
hand runt honom och han höll den handen också. Hon var beredd att sova. Han
släppte hennes hand och började röra hennes kropp upp och ner väldigt lätt. Hon är
väldigt känslig. Hon lade sig ovanpå honom. Hon ville sova och slappnade av och
försökte somna. Han började röra henne så hon blev lite upphetsad. Hon gillar att
vara en katt och bits på armen. Hon bet honom i nacken och hoppades att han skulle
sluta, men det gick inte så bra. Hon blev väldigt upphetsad och började tänka på sex
och sådant. Hon tittade på honom och kände rädsla men också att hon ville göra
något, men samtidigt inte. Han började pussa henne och hon blev så rädd att hon bara
lät honom göra vad han ville. Han frågade henne mycket om vad hon ville och det
enda hon kunde säga var ”jag vet inte”. Hon är inte riktigt bra på att säga nej. Han
fortsatte pressa henne. Hon var rädd och lät honom ta av henne kläderna. Hon var
klädd i byxor och skjorta. Hon hade underkläder på sig. Han tog av en sak i taget och
till slut hade hon inga underkläder på sig. Han tog av sina egna kläder samtidigt som
han tog av hennes. Hon skulle säga att de hade normalt sex. Penisen gick upp i
vaginan. Hon och hennes kompis hade varit på ungdomsmottagningen och där kunde
man hämta kondomer och hennes kompis sa till henne att hon borde ta en för hon
skulle kanske behöva den. Det var innan Alvin. Hon hade kondomen i sin datorväska
som stod en bit från sängen och det var Alvin som hämtade den. Hon var rädd för
hon kände inte sin kropp. Men samtidigt ville hon. Hon visste inte om hon ville göra
det, men hon sa ingenting. När han var klar började han klä på sig och hon bara låg i
sängen. Hon kysste inte riktigt honom när de hade sex. Hon stängde sina ögon och
bara höll runt honom väldigt löst och lätt. Hon låg under honom och han ovanpå.
Hennes ben var fullt isär. Det gjorde ont för hon hade väldigt mycket träningsvärk.
Det hela kanske pågick i två timmar allt som allt. Hon sa till honom att hon skulle
springa till Artes eftersom hennes föräldrar skulle hämta henne där. Hon kände sig
lite stressad. Sedan tänkte hon på att hon hade haft sex med en annan kille än sin
pojkvän. Hon visste inte vad hon skulle göra. Alvin sa att hon måste välja, att han
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skulle vara ledsen om hon inte valde honom, men att det var hennes val. Hon kände
sig jätterädd och tänkte att det var lättare att göra slut med sin pojkvän. Han blev
jätteledsen men han ville fortfarande vara hennes kompis.

Alvin visste exakt hur gammal hon var. Det visste han då Emma sa till alla i
Doungeons and dragonsguppen att hon var fjorton år. Gruppen var egentligen från
sexton år, och Alvin var äldst som var nitton år. Emma var väldigt överbeskyddande.
Hon sa att de skulle tänka på att hon var fjorton år, även om hon kanske såg vuxnare
ut och betedde sig vuxnare. Hon vet inte när det var Emma sa det i förhållande till när
hon gick med i gruppen.

Hon trodde att det bara skulle hända en gång med Alvin, att hon kunde glömma bort
det. Hon tänkte att hon kunde ljuga lite för honom och säga att hon älskade honom
och bara ha honom som vän. Men det gick inte, för när hon skulle till Dungeons and
dragons tog han med henne hem till sitt studentboende och gjorde grejer med henne.
Varje gång de träffades försökte hon få med honom ut på stan, men han ville ha
henne i hans lägenhet i sin säng. Hon tänkte att den här gången händer det kanske
inte. Han sa att de kanske kunde gå till lägenheten och sova i sängen. Hon sa nej
och föreslog att de kunde göra något annat och han sa nej. Hon gillar inte att göra
någon arg för hon blir jätterädd. Hon gillar inte att göra personer arga eller ledsna,
bara glada. Hon trodde att Alvin skulle bli arg om hon sa ifrån. Han visade inte
någon gång att han blev arg för han visar inte så mycket känslor. När hon var ledsen
sa han bara att allt blir okej eller så sa han förlåt.

Från första gången det hände tog det nästan en vecka till det hände igen. Hon fick det
att gå ihop tidsmässigt för att hon ljög för sina föräldrar. Hon sa att hon var på annat
och träffade vänner, men hon ljög. En torsdag på sportlovet skulle hon träffa honom
hela dagen. Sedan när hon kom hem berättade hon för sina föräldrar vem hon hade
träffat och de blev jättearga på henne och sa att det inte var okej och sa att en
tjugoåring inte ska träffa en fjortonåring. Hon funderade på att berätta mer för dem
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men hon var jätterädd. De sa att det inte var rätt. Den torsdagen var de på stan och i
hans lägenhet. Det hände inget speciellt i hans lägenhet den dagen, de hade bara sex.

Hon har tagit initiativet till att göra grejer då och då. Hon sa till honom att hon gillar
BSM. Hon sa till honom att det ser lite coolt ut och han frågade henne vilka delar
hon gillade och hon berättade för honom att hon gillar till exempel bondage för hon
tycker det är fint med mönster som man kan göra på kroppen. Det blir jättefint. Hon
och Alvin experimenterade med hennes drömmar. Han gjorde bondage och han
ströp henne. Det var flera gånger han ströp henne för att hon var högljudd. Hon är
väldigt högljudd och stönar. Hon bad honom att göra det. Hon sa att hon ville men
ville inte, för hon var fortfarande jätterädd. Han tog inte riktigt på halsen utan höll
för hennes mun. Det var okej för henne att han gjorde så. De hade signaler. När det
var för mycket tog hon hans hand och tog sina naglar i hans hud, så tog han bort
handen så att hon kunde andas. Han respekterade deras tecken. Hon vet hur det går
till, att man måste ha signaler. Annars blir det inte bra. De hade ”safeword” och
signaler när det blev för mycket. Det här diskuterade de när de inte hade sex. De
kunde prata om det lite när de inte hade sex.

De hade sex hemma hos henne en gång, Då gjorde han riktig BSM mot henne. De
gick upp till hennes rum för att hon skulle byta om. Han frågade om han skulle binda
henne. Det var inte riktigt bondage. Hon tog en halsduk ur sin garderob och han band
hennes händer och hon tror att han band hennes ben. Men sedan tog han loss benen
då hon inte ville. Han lossade på det när hon sa till. Sedan band han hennes ögon så
hon inte såg någonting, och sedan band han så hon blev ”gaged”. Men hon ville inte
ha det. Men han sa att hon skulle prova, att det var helt okej, och då sa hon okej
”fine”. Hon hade en halsduk och så hade hon sina trosor i munnen. Halsduken var
runt huvudet över munnen. Så hon blev ”gaged”. Det var hon som kom på det, inte
han. Hon tycker det är jobbigt att prata om att hon gillar BSM. Hon tänker att det inte
är okej för hennes ålder. Hon ångrar inte den situationen. Av de sju gånger de gjorde
det gillade hon bara två gånger, och det är de gånger hon bad om det. Den
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gången de var hemma hos henne var de i hennes rum på hennes säng. Det enda hon
gjorde mot honom var en avsugning. Hon var fastbunden och han tyckte att det var
jätteroligt att hon var fastbunden och hjälplös, men det var det hon gillade. Att vara
hjälplös. Men de hade fortfarande ”safeword” och signaler. Han hade samma
sexuella preferens som hon.

Hon berättade för Emma eftersom Emma kanske kunde hjälpa henne, men hon blev
rädd och arg och allting. Hon blev rädd och arg för att hon är en känslig person och
Emma sa att hon skulle ringa socialtjänsten och prata med hennes föräldrar. Hennes
föräldrar skulle bli jättearga på henne och inte lita på henne och allting skulle bli jättestort och hon skulle bli en dålig dotter. Hon berättade för Emma att hon och Alvin var
tillsammans. Sedan frågade Emma om de hade haft sex och då sa hon inget för hon
visste inte om hon kunde säga det eller inte. Hon berättade för Emma eftersom Alvin
sa att Emma var det största problemet då Emma, innan hon och Alvin blev tillsammans, sa till henne att inte lita på Alvin och att Alvin skulle göra något mot henne och
sedan gå ifrån henne och lämna henne. Emma är väldigt överbeskyddande och vet lite
mer om Alvin än hon själv gör. Hon trodde att Emma litade mer på henne än hon
litade på Alvin. Alvin sa att Emma var ett stort problem då Emma hade skrämt Alvin
men han berättade inte riktigt varför. Hon undrade varför Emma skulle göra något
sådant mot honom då Emma är jättesnäll. Emma var den som berättade för hennes
föräldrar vad som hände.

Hon träffar inte Alvin längre. Han vet att han är polisanmäld eftersom hon har berättat
det för honom. Det gjorde hon eftersom han var snäll mot henne några gånger. Han
har hjälpt henne eftersom hon led av posttraumatisk stress. Nu efter att hon och Alvin
hade en vanlig sexuell relation har hon börjat tänka att det inte är så farligt. Hon är
inte rädd för att ha sex, och eftersom hon var naken nästan varje gång tycker hon lite
bättre om sin kropp. Innan hon bodde i Sverige hatade hon sin kropp och var deprimerad. Nu kan hon ha magtröja på sig och känna sig glad. Alvin har hjälpt henne.
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De har setts efteråt och då sa Alvin att han älskade henne och han gav henne ett
halsband. Hon sa till honom att hon ville vara vänner, men att hon inte ville träffa
honom mer, att hon inte ville prata med honom. Alvin sa att han när skolan var slut
skulle flytta till Japan och att hon skulle komma över till honom. Hon vill studera i
Japan när hon fyllt arton år. Han sa att de kunde vänta tills hon fyllt arton och att de
kunde bli tillsammans igen. Det förslaget hade han innan också. Han har alltid pratat
om det. De har kommunicerat på nätet och de har träffats. De pratade bland annat på
Facebook. Men nu har hon blockerat honom. Hon måste vila. Det är hans fel att han
har gjort det här mot henne, hon vill inte vara i den här situationen. Efter den här relationen är hon lite starkare. Hon har slutat ljuga för sina föräldrar. Sedan hon flyttade
hit har hon alltid ljugit för folk, och då menar hon för alla. Även för sig själv. Men hon
har slutat med det nu, och nu berättar hon sanningen. Hon försöker göra allt bra igen.

Det var inte känt i Dungeons and dragonsgruppen att hon och Alvin hade en relation.
De andra förstod inte vad som pågick. Hon träffade inte dem så mycket. Hon berättade
för Emma en dag efter att de hade haft sex. Emma reagerade med att bli jättearg på
Alvin och jätterädd om henne. Emma ville att allting skulle vara bra för henne. Hon
berättade inte riktigt för Emma hur hon kände. Hon berättade inte för någon hur hon
kände.

På sportlovet sov hon över hos sin bästa kompis. När kompisen gick och lade sig satt
hon uppe och pratade på Skype med Alvin. Det blev så att Alvin ville att hon skulle
göra grejer mot honom och visa sin kropp och sådant där och han sa att efter det får
det bli han. Hon skrek på honom att hon inte ville göra mer. Hon tyckte inte att det
kändes bra eftersom hon var i kompisens hem och det var bara hemskt. Hon gjorde
bara lite grejer, och sen satte hon sig upp och sa att det inte gick och avslutade Skype
och lämnade honom. Alvin ville att hon skulle visa allting, sin kropp. Han ville att
hon skulle onanera inför honom. Hon skulle visa vaginan och att fingrar gick in. Hon
gjorde bara lite av det han bad henne om men hon hatade det. Hon tog sin filt runt sig
och stängde ner Skype. När hon gjorde det lite menar hon att hon gjorde det kanske
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en halv minut. Hon tog av sig och satt där, och sen onanerade hon inför honom i
kanske en halv minut. Sedan satte hon sig upp. Det hände två gånger att han bad
henne göra saker framför webkamera. Hon sov över hos kompisen två nätter. Alvin
bad henne att göra saker båda gångerna. Det kändes inte bra eftersom det var hennes
kompis hem och hon var en gäst. Andra natten tog hon av sin topp, eftersom hon inte
gillar att ha kläder på sig. Hennes vänner vet att hon inte gillar kläder så mycket. Hon
tog bara av sin topp och gjorde sedan inget mer. Han bad henne göra samma sak den
gången. När man har hennes sexuella preferens och är den som bunden och så, då ska
man inte vara aktiv eller inbjuda. Med ”kitten play” är det enda man gör att göra sin
mästare glad och man måste veta vad ens mästare vill, men det är från båda håll. När
hon är bunden gillar hon att vara lite hjälplös. Medan allt pågick med Alvin berättade
hon för sin pojkvän att allt var bra eftersom hon inte ville att han skulle bli orolig.
Efteråt berättade hon för honom.

Alvin Skeppar:
Han har känt Sekretess NN14 sedan hon började i rollspelsgruppen. Det var kanske i
februari, men han kommer inte ihåg det exakta datumet. Men det var i början av sista
terminen. Alla elever på Europaskolan och även gamla elever får vara med i rollspelsgruppen. Han vet inte om det finns någon åldersgräns, men de äldsta som varit med
och spelat har varit 27-28 år. Europaskolan är ett gymnasium. Han tror att de hade
sagt att det skulle börja en ny person i gruppen som skulle vara med och spela. Han
kommer inte ihåg hur mycket information han hade fått om NN14 innan de träffades,
men han tror inte de hade sagt så mycket. Bara att det skulle komma en ny person
som inte gick på Europaskolan. Han tror inte att han fick veta var den personen gick i
skolan. Men senare, när NN14 presenterade sig, sa hon vilken skola hon gick på. Hon
presenterade sig någon av de första gångerna. Men hon kan ha varit där en gång innan
och bara tittat. Han vet inte om hon sa hur gammal hon var precis när hon började,
men hon sa det någon gång. Han visste hur gammal hon var. Han minns inte exakt
när han fick reda på hur gammal NN14 var. Han tror hon gick på Roggeskolan i
Strängnäs. Han vet inte vilka åldrar som går där men han tror det är ett högstadium
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men att de har gymnasium också. NN14 var med i föreningen och de träffades på
rollspelsträffarna. I början träffades de inte utanför men han har träffat NN14 på tu
man hand. Det var i mars som de träffades första gången bara bara de två. I början
kände de inte varandra, men senare blev de tillsammans. De var tillsammans ungefär
en månad. När de blev tillsammans tror han att han visste att NN14 var fjorton år.
Hon fyller år under vintern i slutet av året. Relationen tog slut eftersom det blev
polisanmält. De hade en kärleksrelation. Han skulle vilja säga att relationen var
ömsesidig.

De har haft vagina samlag vid sex-sju tillfällen. Oftast hemma hos honom. Vid första
tillfället var de hemma hos honom. Det var kanske några veckor efter den första
gången hon kom och var med på rollspelet. Han skulle säga att de var just den dagen
de blev tillsammans. NN14 hade inte kläder på sig när de hade sex. De båda tog av
henne kläderna. Han hade inte heller kläder på sig. Det var han som tog av sig sina
kläder. De hade vanligt vaginalt samlag Han uppfattade det som att NN14 ville ha
samlag. De hade inte planerat att ha sex, det bara blev så. De skyddade sig med
kondom. Det var NN14 som hade med sig den. Efter samlaget verkade hon ganska
glad först, precis efter. NN14 hade en tid att passa och hade bråttom iväg.

Det var bondage vid något tillfälle. När de inte hade sex skrev de till varandra och
pratade om vad de gillar. NN14 nämnde att hon gillade idén om bondage och han sa
att det var något som han också skulle gilla att prova och de testade det en gång
hemma hos NN14. Det som hände då var det här med att binda fast. Det var hon som
blev fastbunden. Han blev inte fastbunden. De hade inte planerat att de skulle testa
det just där och då men de hade ju pratat om vad de gillar och vad de skulle vilja
testa. Han märkte inte vid något tillfälle av att NN14 skulle ha varit rädd. Det var i
efterhand som hon sa att hon vid första tillfället hade varit lite osäker, att hon kanske
inte hade velat göra något lika mycket som hon gjorde. Men de pratade om det och
han bad henne att säga till om han någonsin bad henne att göra något som hon inte
ville. Han ville inte att hon skulle känna sig tvingad att göra något. Han ville att hon
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också skulle vara lycklig med förhållandet de hade. I ett förhållande kan man inte
tvinga en person att göra massa saker. Det var bara just första gången som hon sa att
hon hade träningsvärk och hon frågade om de kunde sluta. Då slutade de på en gång.
De träffades även vid tillfällen då de inte hade sex med varandra.

De pratade på Skype om de skulle testa att göra något över Skype. Han frågade om
hon ville testa. Hon sa mest att ”om du vill så kan vi testa det tillsammans”. Han tror
att hon började. Han tror att hon hörde något i huset som gjorde att hon blev orolig
och slutade. Hon onanerade så som hon berättat i sitt förhör. Först hade hon kläder på
sig. Sedan tog hon av sig dem. Hon stoppade upp fingrar i sin vagina. Hon höll inte
på så länge, han vet inte exakt hur länge. Han gjorde inte själv något. Hon skulle
börja och om de hade fortsatt så hade han gjort något därefter. Det hände vid ett tillfälle. Han visste att NN14 var hemma hos någon kompis. Han själv var hemma hos
sig. De var inte i samma stad. Skypesamtalet avslutades för att hon hörde något och
ville att de skulle sluta, så då slutade de. Hon kände sig kanske inte trygg att göra det
då och det var därför hon ville sluta. Anledningen till att de hade kontakt via Skype
var att de var geografiskt långt ifrån varandra.

Han uppfattade att de var tillsammans. De pratade om framtiden. Bland annat var
planen att han skulle flytta till Japan och plugga. Det blev bestämt för nästan ett år
sedan. De pratade om att de fortfarande ville vara tillsammans, även om de inte skulle
bo i samma land. De skulle kunna träffas på lov och så. Han uppfattade att hon ville
vara tillsammans med honom. Han tycker att det är viktigt att båda känner likadant.
Han uppfattade att hon kände likadant, att de var kära i varandra. När de pratade om
sex var det båda som pratade om vad de gillade och inte gillade. Hon började med att
säga att hon gillade tanken på att bli fastbunden. Efter det sa han att han gillade samma idé. Det stämmer att de hade ett säkerhetsord. Det var viktigt att de inte skulle
göra något som den andra inte ville. Det var viktigt för honom. Han ville att båda
skulle vara glada med relationen de hade. Vid tillfället hemma hos henne ville hon bli
fastbunden. Han frågade henne om det var okej att ha trosorna i munnen. De pratade

14
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM
2016-09-21

B 1107-16

Rotelgrupp 2

innan om olika saker. De pratade om ”safeword”. Om den ena personen verkligen
inte ville göra något skulle de sluta direkt. Men det var ingen som sa att den verkligen
inte ville. Första gången sa hon att hon var osäker men ville testa, och då sa han att de
kunde prova och testa så långt hon ville så kunde hon säga till om det var något de
gjorde som hon inte ville. När hon fick ont sa hon att hon ville sluta, och då slutade
de direkt. Han fick inte utlösning den gången. Han upplevde aldrig att hon var rädd
för honom. Han har aldrig blivit arg i närheten av henne. Han kan inte bli arg på folk.

Emma Bergström:
Hon känner både Alvin Skeppar och Sekretess NN14. Alvin har hon känt sedan hon
började förta året på samma gymnasieskola som Alvin. Han blev bekant med en av
hennes vänner och Alvin var även med i samma skolförening för rollspel. Alla som
går i skolan får enligt skolans regler vara med i rollspelsgruppen. NN14 var ett undantag eftersom hon gick på Roggeskolan. Men eftersom skolorna hänger ihop pratade de
med rektorn, lärare och NN14:s mamma, och då fick NN14 tillåtelse att vara med i
gruppen. Hon lärde känna NN14 när hon började tvåan på gymnasiet. Hon tror att hon
träffade NN14 i mitten av terminen. Hon tog med NN14 på deras första föreningsmöte
där NN14 och Alvin träffades. Hon kände till hur gammal NN14 var. De andra i
gruppen kände också till det eftersom hon berättade för dem att det skulle komma en
yngre elev från Roggeskolan. Hon är inte helt säker på om hon berättade för dem hur
gammal NN14 var, och hon minns inte alla som var med på mötet när hon berättade så
hon är inte säker på att Alvin var där då. Hon såg att Alvin och NN14 kom rätt nära
varandra på en gång och hon avrådde NN14 från att komma för nära Alvin på grund
av åldersskillnaden. Hon tyckte inte riktigt om deras relation så hon höll ett öga på
dem och lyssnade på det de sade. Sedan fick hon från NN14 reda på vad som hade
hänt och hon hade också misstankar om att något liknande skulle kunnat hända. När
hon avrådde NN14 från relationen så tyckte NN14 inte att hon skulle avråda henne
utan att det var hennes eget val. Hon pratade inte med Alvin. Hon tror inte att hon vid
något tillfälle har pratat med Alvin om NN14 men hon kan vid något tillfälle ha nämnt
NN14:s ålder och att det inte var rätt. Hon tror att det var ganska tidigt i så fall. Hon

15
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM
2016-09-21

B 1107-16

Rotelgrupp 2

tror att hon mest pratade med NN14 eftersom hon inte tyckte så bra om Alvin. Hon
pratade mest med NN14 och sa att det här inte var någon bra idé.

Tingsrättens bedömning

Åtalspunkten 1
I målet är genom målsägandens och Alvin Skeppars i allt väsentligt samstämmiga
uppgifter utrett att målsäganden och Alvin Skeppar träffades genom en skolförening
för rollspel. De inledde kort därefter en sexuell relation och har haft samlag vid cirka
sju tillfällen på tid och plats som åklagaren har gjort gällande. Det är genom Alvin
Skeppars uppgifter utrett att han synes ha varit medveten om att målsäganden inte
hade uppnått femton års ålder vid tiden för gärningen. De har träffats i andra sammanhang än enbart för att ha samlag, och de har pratat om vad de gillar och inte gillar när
det kommer till sex. Målsäganden har berättat att hon egentligen inte ville ha sex med
Alvin Skeppar, men att hon inte sa något till honom om det. Alvin Skeppar har upplevt såväl relationen som samlagen som frivilliga från målsägandens sida. Det finns
ingen stödbevisning till styrkande av att målsäganden inte frivilligt hade samlag med
Alvin Skeppar. Målsäganden har även berättat att det vid några tillfällen var hon som
var den som tog initiativ till sex och att de två utforskade hennes sexuella fantasier på
initiativ av henne. Målsäganden har vidare berättat om hur hon har blivit stärkt av
relationen och att hon till exempel tycker mer om sin kropp nu än innan. Båda har
berättat om att relationen avslutades genom att målsägandens föräldrar fick veta vad
som pågick. Tingsrätten utgår vid bedömningen av gärningen från att samlagen varit
frivilliga, eftersom inte annat är visat.

Enligt 6 kap. 4 § 1 st. brottsbalken ska den som har samlag med ett barn under femton
år eller som med sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn
till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, dömas för våldtäkt mot barn. Det
krävs inte att gärningsmannen använt våld eller hot, eller utsatt barnet för tvång. Det
har ingen avgörande betydelse vem som har tagit initiativet till den sexuella hand-
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lingen, så länge gärningsmannen genomfört den sexuella handlingen med barnet.
Gärningsmannens egen ålder spelar heller ingen roll, så länge han har fyllt femton år.
Det krävs uppsåt till alla objektiva brottsrekvisit utom offrets ålder. Den som inte
insåg, men hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått femton års ålder ska
dömas till ansvar. Samtycke från barnet fritar inte från ansvar. Frivillighet kan dock
få betydelse, innebärande att brottet kan bedömas som mindre allvarligt.

Enligt 6 kap. 5 § brottsbalken ska, om ett brott som avses i 6 kap. 4 § 1 st. brottsbalken med hänsyn till omständigheterna vid brottet vara att anse som mindre allvarligt, dömas för sexuellt utnyttjande av barn. Den senare bestämmelsen är tänkt att
tillämpas avseende barn som är strax under femton år och frivilligt har haft samlag
med gärningsmannen. Även om utgångspunkten är att barn inte kan samtycka till
sexuella handlingar kan ändå frivilligheten beaktas som en för den straffrättsliga
bedömningen relevant faktor. Betydelsen av den måste bedömas med hänsyn till
barnets mognad och förmåga att inse innebörden av sitt handlande.

Av målsägandens uppgifter framkommer att hon framstår som relativt sexuellt
erfaren trots sin ringa ålder. Hon vet vad hon tycker om och vad hon inte tycker om
och har kommunicerat detta med Alvin Skeppar. Vid tiden för gärningarna var
målsäganden cirka fjorton år och tre månader gammal. Alvin Skeppar var nästan
tjugo år gammal. NN14:s berättelse ger vid handen att hon varit väl medveten om
innebörden av sitt handlande. Samlagen synes ha varit en del i parternas relation.
Sammantaget finner tingsrätten att omständigheterna i målet är sådana att gärningen
bör bedömas som mindre allvarlig och att den därmed ska rubriceras som sexuellt
utnyttjande av barn.

I 6 kap. 14 § brottsbalken anges att den som har begått en gärning enligt 6 kap. 5 §
brottsbalken mot ett barn under femton år inte ska dömas till ansvar om det är
uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till
den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och
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barnet samt omständigheterna i övrigt. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt.
Det torde krävas att gärningsmannen och offret är ungefär jämnåriga. Gärningsmannen bör endast vara obetydligt äldre och ha kommit endast obetydligt längre i sin
mognad. Ålderskillnaden mellan Alvin Skeppar och målsäganden är cirka fem år,
vilket gör den för stor för att ansvarsfrihet enligt bestämmelsen ska bli aktuell.

Alvin Skeppar ska därför med hänsyn till vad som anförts ovan, dömas till ansvar
för sexuellt utnyttjande av barn.

Åtalspunkten 2
Enligt 6 kap. 8 § 1 st. brottsbalken ska den som främjar eller utnyttjar att ett barn
under femton år utför eller medverkar i sexuell posering dömas för utnyttjande av
barn för sexuell posering. I förarbetena stadgas att utanför det straffbara området
faller sådan frivillig medverkan som då exempelvis en pojkvän eller en flickvän
sexuellt poserar inför varandra i syfte att utforska sin sexualitet. Både målsäganden
och Alvin Skeppar har berättat att de var tillsammans och att de provade olika saker
sexuellt. Att sexuellt visa sig för varandra i webkamera framstår enligt tingsrättens
uppfattning som ett led i deras utforskande av sin sexualitet. Handlandet faller
därmed utanför det straffbara området och åtalet ska därmed ogillas i denna del.

Skadestånd
Vid angiven utgång i åtalspunkt två ogillas målsäganden Sekretess NN14:s yrkande
om skadestånd.

Påföljd m.m.
Alvin Skeppar döms för sexuellt utnyttjande av barn. Att det har rört sig om flera
fullbordade samlag bör endast marginellt påverka straffvärdet i höjande riktning och
straffvärdet för brottet ligger på cirka fyra månaders fängelse. Alvin Skeppar var 19
år vid gärningen och med hänsyn till Alvin Skeppars ålder uppgår straffmätningsvärdet till tre månader. Brottets art talar för att fängelse bör följa på brottet. Någon

18
ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM
2016-09-21

B 1107-16

Rotelgrupp 2

annan påföljd än fängelse är dock inte utesluten även om det föreligger en presumtion
för fängelse vid brottet sexuellt utnyttjande av barn. Frågan är således om det är möjligt att i aktuellt fall döma till en lindrigare påföljd.

Alvin Skeppar är tidigare ostraffad. Han lever under socialt och ekonomiskt ordnade
förhållanden. Det saknas enligt tingsrättens bedömning skäl att anta att Alvin Skeppar
kommer att återfalla i brottslighet. Alvin Skeppar har samtyckt till att utföra samhällstjänst och han har bedömts lämplig att utföra sådan. Straffet bör därför bestämmas till
en villkorlig dom som, för att bli tillräckligt ingripande, ska förenas med en föreskrift
om samhällstjänst. Antalet timmar bestäms till 100 och om fängelse i stället hade
valts skulle fängelse tre månader ha dömts ut.

Alvin Skeppar ska erlägga föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Rättegångskostnader och ersättningar
Den offentliga försvararen har yrkat ersättning för 22 timmars arbete, 5,5 timmars
tidsspillan och samt utlägg för taxiresor till och från polisförhör. Med hänsyn tagen
till målets omfattning får den offentliga försvararen anses väl tillgodosedd med
ersättning för 17 timmars arbete. Ersättning för tidsspillan är skälig och ska bifallas.
Det har inte angivits varför ersättning begärs för taxi. Den offentliga försvararens
kontor är beläget i centrala Stockholm och polisförhören har ägt rum i Flemingsberg.
Med tanke på den tidsspillan som angivits synes taxiresorna inte ha inneburit någon
tidsvinst jämfört med tiden det hade tagit att åka med kollektivtrafik. Den offentliga
försvararen har inte anfört några särskilda skäl till varför taxi valdes som transportmedel framför t.ex. kollektivtrafik. Yrkad ersättning för utlägg avseende taxiresor ska
därför lämnas utan bifall. Avståndet mellan centrala Stockholm och Flemingsberg är
cirka två mil. Milersättningen för två tur och returresor med egen bil uppgår till 244
kr. Försvararen får därmed anses skäligen tillgodosedd med detta belopp.

Målsägandebiträdet ska tillerkännas yrkad ersättning, som är enligt taxa.
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Kostnaden för offentlig försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten.

Övriga frågor
Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska
fortsätta att gälla för de uppgifter som har lämnats vid rättens förhandlingar inom
stängda dörrar och som kan röja målsäganden Sekretess NN14:s identitet. Samma
sekretess ska gälla uppgifterna om målsägandens identitet som intagits i partsbilaga
till domen.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (DV 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den
12 oktober 2016.

På tingsrättens vägnar

Rebecka Wiking

I avgörandet har deltagit nämndemännen Kerstin Stuart, Reino Kytömäki och
Lennart Sevdin. Enhälligt.

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.

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

www.domstol.se

