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meddelad i
Falun

Mål nr B 2880-13

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Åklagare
Kammaråklagare Niclas Eltenius
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Falun
Målsägande
Felicia Wetterskog
Lyviksvägen 19 F
771 41 Ludvika
Målsägandebiträde:
Jur.kand. Helena Herou
Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB
Box 163
771 24 Ludvika
Tilltalad
LEIF John Christer Jonsson, 510428-6298
Frykenvägen 30
686 31 Sunne
Offentlig försvarare:
Advokat Lars Morell
Advokat Lars Morell AB
Box 224
771 25 Ludvika

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt ofredande

Lagrum
6 kap 10 § 2 st brottsbalken

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 å 190 kr

Postadress
Box 102
791 23 Falun

Besöksadress
Kullen 4

Telefon
Telefax
023-482 00
023-482 80
E-post: falu.tingsratt@dom.se
www.falutingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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Skadestånd
Leif Jonsson ska utge skadestånd till Felicia Wetterskog med 5 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 juli 2013 till dess betalning sker.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Morell tillerkänns ersättning av allmänna medel med 8 037 kr. Av beloppet
avser 3 700 kr arbete, 2 340 kr tidsspillan, 390 kr utlägg och 1 607 kr
mervärdesskatt.
2. Helena Herou tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 8 591 kr. Av beloppet avser 4 120 kr arbete, 2 340 kr
tidsspillan, 413 kr utlägg och 1 718 kr mervärdesskatt.
3. Av kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet ska Leif Jonsson till staten
återbetala 6 000 kr.

3
FALU TINGSRÄTT
Enhet 2
2:2

DOM
2014-02-17

B 2880-13

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat ansvar för sexuellt ofredande enligt domsbilaga 1.

Felicia Wetterskog har yrkat skadestånd enligt domsbilaga 2.

Leif Jonsson har förnekat gärningen och bestritt skadeståndsyrkandet. Han har gjort
gällande att gärningen oavsett inte är sådan att någon ersättning för kränkning ska
utgå och har därför inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt i och för sig.
Sättet att beräkna ränta har dock vitsordats.

DOMSKÄL

Skuld och påföljd

Leif Jonsson har hörts. På åklagarens begäran har hållits målsägandeförhör med
Felicia Wetterskog. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat fotodokumentation över sms samt scannat mail.

Av utredningen i målet framgår inledningsvis följande. Leif Jonsson och Felicia
Wetterskog fick kontakt med varandra på dejtingsidan Mötesplatsen. Leif Jonsson
förklarade sig då ha ett erbjudande till Felicia Wetterskog. Parterna är inte överens
kring hur Felicia Wetterskog reagerade på detta. De är emellertid överens om att
Leif Jonsson därefter tog kontakt med Felicia Wetterskog, såväl per mail som per
sms, och uppgav att han hade ett erbjudande till henne innebärande att hon skulle
bli hans älskarinna mot betalning. Han skickade henne också en vänförfrågan på
Facebook. Felicia Wetterskog tog bort sin profil på Mötesplatsen efter det att Leif
Jonsson mailat henne. Leif Jonsson fick inte svar på vare sig mail eller sms från
Felicia Wetterskog förrän hon uppgav att hon hade gjort en polisanmälan. De hörda
personerna har därutöver berättat i huvudsak följande.
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Felicia Wetterskog: Hon startade sitt konto på Mötesplatsen i början av april. På
hennes profil fanns en bild och hennes ålder framgick också där. Leif Jonsson
kontaktade henne och skrev att hon var fin på bilden. Hon svarade tack. Han skrev
sedan att han ville träffa henne och att han hade ett erbjudande till henne. Han
förklarade inte sitt erbjudande närmare. Hon skrev nej. Sedan skrev Leif Jonsson i
början av maj ett mail där han berättade om sig själv. Det mailet finns inte kvar
eftersom henne dator gick sönder. Han berättade att hon skulle få 1 000 kr till 1 500
kr för varje gång hon hjälpte honom med en sexuell tjänst. Han skickade då också
med en bild. Efter det mailet tog hon bort sin profil på Mötesplatsen. Leif Jonsson
skrev därefter ytterligare ett mail. I något av mailen skrev han att hon kunde ha
ögonbindel på sig så hon slapp se honom. Hon svarade inte på något av mailen.
Någon dag därpå började Leif Jonsson skicka sms till henne. Han ringde också flera
gånger i veckan. Det var i juni eller i slutet av maj. Hon svarade aldrig och trodde
att han skulle förstå. Någon gång i juni försökte han lägga till henne som vän till
Facebook. Hon bekräftade inte hans förfrågan. Hon polisanmälde eftersom det
kändes obehagligt och hon började må dåligt.

Leif Jonsson: Han skrev till Felicia Wetterskog på Mötesplatsen och frågade om
hon ville bli hans älskarinna. Han är inte säker på om han gav något konkret
erbjudande redan på Mötesplatsen. Felicia Wetterskog svarade att hon först ville se
ett foto av honom. Han frågade vart han skulle skicka fotot och fick då Felicia
Wetterskogs e-mail. Han förstod det då som att intresse fanns från Felicia
Wetterskogs sida. När han hade skickat fotot försvann Felicia Wetterskog från
Mötesplatsen. Det kan stämma att han därefter skickade fler mail och han minns att
han nämnde att hon kunde ha ögonbindel på sig. Det stämmer att han erbjöd sig att
betala men han minns inte att han nämnde något belopp. Baserat på Felicia
Wetterskogs mailadress kunde han leta reda på hennes telefonnummer. Det
stämmer att han skickade sms med samma erbjudande som han hade skickat
tidigare. Han ville ha klara besked och fortsatte därför när han inte fick något svar.
Felicia Wetterskog sade nej först i samband med att hon polisanmälde. När Felicia
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Wetterskog inte godkände hans vänförfrågan på Facebook fick han dock en signal
på att något inte stod rätt till.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten finner det utrett att Leif Jonsson skickat flera sms och åtminstone två
mail med det innehåll som åklagaren påstått. Sexuellt ofredande förutsätter i
objektivt hänseende att gärningsmannen ofredar en annan person på ett sätt som
typiskt sett duger för att kränka den andres sexuella integritet (se Berggren m.fl.,
Brottsbalken, 1 maj 2012, Zeteo, kommentaren till 6 kap. 10 §). Tingsrätten gör
bedömningen att Leif Jonssons förfrågningar om sexuella tjänster är av sådant slag.

Leif Jonsson har gjort gällande att han inte förstod att Felicia Wetterskog inte var
intresserad, eftersom hon aldrig svarade på hans erbjudande. Tingsrätten gör
bedömningen att Leif Jonsson inte kan ha uppfattat Felicia Wetterskogs passivitet
på så sätt att hon samtyckte till kontakterna, oavsett om Felicia Wetterskog
dessförinnan skulle ha bett Leif Jonsson att skicka ett foto på sig själv. Detta inte
minst då hon tog bort sin profil på Mötesplatsen efter det att han mailat henne. Det
är i och för sig inte utrett att Leif Jonsson haft för avsikt att kränka Felicia
Wetterskogs sexuella integritet. För att Leif Jonsson ska dömas för sexuellt
ofredande är det emellertid tillräckligt att hans uppsåt omfattat de omständigheter
som innebär att gärningen var ägnad att kränka Felicia Wetterskogs sexuella
integritet (se a.a.). Tingsrätten finner att mailens och sms:ens karaktär måste ha stått
klart för Leif Jonsson. Han har därför haft uppsåt till sexuellt ofredande.

Tingsrätten finner sammanfattningsvis det styrkt att Leif Jonsson gjort sig skyldig
till sexuellt ofredande på det sätt som åklagaren påstått. Påföljden ska bestämmas
till böter.
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Skadestånd
Tingsrätten finner att Leif Jonsson genom sitt beteende utsatt Felicia Wetterskog för
en sådan allvarlig kränkning som är ersättningsgill. Yrkat belopp är skäligt och ska
utgå. Det råder inte tvist om yrkad ränta. Leif Jonsson ska därför förpliktas att
betala 5 000 kr jämte yrkad ränta i skadestånd till Felicia Wetterskog.

Övrigt

Eftersom fängelse ingår i straffskalan för brottet ska Leif Jonsson också betala
föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Försvararen och målsägandebiträdet tillerkänns begärd ersättning. Med hänsyn till
Leif Jonssons ekonomiska förhållanden ska han betala tillbaka viss del av
kostnaderna till staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se dombilaga 3 (DV 400)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, senast den 10 mars 2014. Prövningstillstånd
krävs.

På tingsrättens vägnar

Helena Jacobsson
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Bilaga 3

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

DV 400 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill
överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.
I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen
Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade
1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)
För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:
Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall

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

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

www.domstol.se

Beslut i övriga frågor
Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening är
oriktiga,

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det
anges.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

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