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GÄLLIVARE TINGSRÄTT

DOM
2014-10-14
meddelad i
Gällivare

Mål nr: B 494-14

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad
Sten ÅKE Abrahamsson, 19541007-8918
Sammakko 25
980 41 HAKKAS
Offentlig försvarare:
Advokat Lennart Wiklund
Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB
Box 136
971 04 Luleå
Åklagare
Kammaråklagare Magnus Nilsson
Åklagarmyndigheten
Lokal åklagare i Gällivare
Box 20
982 21 Gällivare
Målsägande
Sekretess MH, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Ombud och målsägandebiträde:
Jur.kand. Sara-Greta Älvero
c/o Kiruna Advokatbyrå
Box 22
981 21 Kiruna

DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 1 st brottsbalken
- 2014-01-04
Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2.

Postadress
Box 23
982 21 Gällivare

Dagsböter 40 å 50 kr

Besöksadress
Lasarettsgatan 22

Telefon
Telefax
0970-758 00
0970-758 49
E-post: gallivare.tingsratt@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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Beslut
Skadestånd
1. Åke Abrahamsson ska utge skadestånd till målsäganden med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 januari 2014 till dess betalning sker.
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifterna om målsägandens identitet och som kan röja målsägandens identitet ska
bestå i målet.
Brottsofferfond
1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Advokat Lennart Wiklund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 22 325 kr. Av
beloppet avser 6 380 kr arbete, 8 190 kr tidsspillan, 3 290 kr utlägg och 4 465 kr
mervärdesskatt.
2. Advokat Bengt Nergård tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 785 kr. Av
beloppet avser 3 828 kr arbete och 957 kr mervärdesskatt.
3. Jur. kand. Sara-Greta Älvero tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 24 627 kr. Av beloppet avser 13 398 kr arbete, 5 645 kr
tidsspillan, 658 kr utlägg och 4 925 kr mervärdesskatt.
4. Kostnaden för försvararna och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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BEGÄRAN M.M.

Åklagaren har begärt att rätten ska döma Åke Abrahamsson för sexuellt ofredande i
enlighet med den gärningsbeskrivning som framgår av bilaga 1.

Åke Abrahamsson har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen
på grund av minnesförlust till följd av berusning.

Målsäganden har begärt att rätten ska förplikta Åke Abrahamsson att till henne utge
skadestånd med 20 000 kr avseende kränkning och ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen från den 4 januari 2014 till dess betalning sker.

Åke Abrahamsson har bestritt yrkandet och vitsordat 5 000 kr som skäligt i och för
sig.

DOMSKÄL

Har Åke Abrahamsson gjort sig skyldig till brott?

Av utredningen framgår till en början följande. Åke Abrahamsson är nära släkt med
målsäganden. Målsäganden befann sig tillsammans med bland andra vittnet Anna
Gideonsson och andra släktingar hemma hos Åke Abrahamsson för att fira
trettondagshelgen. Åke Abrahamsson och flera av de andra vuxna personerna i
sällskapet hade druckit alkohol. Varken målsäganden eller Anna Gidonsson hade
druckit alkohol.

Målsäganden har berättat att det var på kvällen och att hon kände sig trött. Hon la
sig i soffan i vardagsrummet med en filt på sig och fullt påklädd. Hon vaknade av
att Åke Abrahamsson tog på henne mellan benen genom att stryka med
fingertopparna. Åke Abrahamssons hand var under filten. Hon tryckte eller

4
GÄLLIVARE TINGSRÄTT

DOM
2014-10-14

B 494-14

sparkade undan hans hand och gick sedan ut i badrummet och duschade. Åke
Abrahamsson satt en bit bort i soffan. Ingen av de andra i rummet reagerade. Lite
tidigare hade Åke Abrahamsson tagit på hennes lår på insidan. Det var när hon
precis hade somnat och vaknade då till. Åke Abrahamssons fru sa till honom att låta
henne sova. Efter att hon duschat berättade hon vad som hade hänt för Anna
Gideonsson. Hon skrev på telefonen. Anna Gideonsson sa till henne att hon måste
berätta vad som hänt för Åke Abrahamssons fru.

Åke Abrahamsson har sagt att han hade druckit alkohol, såväl öl och vin som
whisky. Han satt i soffan och tittade på TV och måste ha somnat där. Tydligen
måste han ha gått och lagt sig i sovrummet för det var där som han vaknade upp.
Hans fru väckte honom. Hon var upprörd och frågade honom vad han hade gjort.
Han förstod inte vad som hade hänt och har inget minne alls av att något skulle ha
inträffat.

När det gäller målsägandens trovärdighet så finns det ingen anledning att tro att hon
skulle ha hittat på uppgifterna om att Åke Abrahamsson begått brott. Det har inte
framkommit någon anledning att misstänka att hon skulle vara benägen att ljuga
eller att hon av någon annan anledning skulle hysa agg mot Åke Abrahamsson. En
trovärdig berättelse av målsäganden utgör dock normalt sett inte tillräcklig
bevisning i brottmål. Det som tingsrätten har att pröva är därför om det finns
bevisning som ger stöd för målsägandens utsaga.

Vad som gör att bevisläget mot Åke Abrahamsson blir betydligt starkare är
vittnesförhören med Anna Gideonsson och med målsägandens mor.
Anna Gideonsson har bekräftat målsägandens uppgifter om att Åke Abrahamsson i
det inledande skedet klappade målsäganden på låret, att målsäganden gick upp från
soffan för att duscha och att Åke Abrahamsson samtidigt gick och la sig i
sovrummet, samt att målsäganden berättade för henne om det inträffade. Hon har
berättat att målsäganden kom efter henne och sa att det var något som hon måste
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berätta för henne. De gick ut på balkongen och målsäganden skrev ett meddelande
på telefonen.

Målsägandens mor har berättat att när målsäganden kom hem var hon arg, besviken
och ledsen. Hon gick direkt in på sitt rum, men skrev sedan till henne på telefonen
vad som hade hänt.

Sammantaget anser tingsrätten att det är utrett att Åke Abrahamsson gjort sig
skyldig till sexuellt ofredande mot målsäganden på det sätt som åklagaren påstått.
Målsäganden har lämnat en trovärdig berättelse som vinner stöd av vittnenas
uppgifter, genom att målsäganden i direkt anslutning till händelsen berättade om
vad som hade hänt. Det finns ingen anledning att tro att målsäganden skulle ha
misstagit sig. Det är utrett att Åke Abrahamsson var kraftigt berusad vid tillfället.
Det finns dock inget i utredningen som ger anledning att misstänka att Åke
Abrahamsson var så berusad att han saknade uppsåt. Han ska därför dömas för
sexuellt ofredande.

Påföljd

Åke Abrahamsson är tidigare ostraffad.

Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom i förening med ett bötesstraff.

Skadestånd

Mot bakgrund av utgången i ansvarsdelen ska Åke Abrahamsson förpliktas att utge
skadestånd till målsäganden. Tingsrätten finner att skäligt belopp för kränkning får
anses uppgå till 10 000 kr.
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Sekretess

Sekretessen för uppgifterna om målsägandens identitet och uppgifter som kan röja
målsägandens identitet ska bestå.

Avgift till brottsofferfond

Åke Abrahamsson döms för brott för vilket fängelse ingår i straffskalan. Han ska
därför enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond betala en avgift på 500 kr, som
ska föras till en brottsofferfond.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV400)
Den som vill överklaga kan göra det senast den 4 november 2014. Överklagandet
ska vara adresserat till Hovrätten för Övre Norrland men ska ges in till tingsrätten.
Prövningstillstånd krävs om endast skadeståndet överklagas.

Niklas Lind

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

