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Målsägande
Målsägande A, se bilaga 1
Målsägandebiträde:
Advokat Poly Jensell
Swedbergs Advokatbyrå HB
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
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Målsägande B, se bilaga 1
Målsägandebiträde:
Advokat Poly Jensell
Swedbergs Advokatbyrå HB
Packhusplatsen 2
411 13 Göteborg
Tilltalad
DAVID Patrik Gabriel Lundin, 970118-4435
c/o Patrik Lundin
Ostindiegatan 5 B Lgh 1001
414 52 GÖTEBORG
Medborgare i Sverige
Offentlig försvarare:
Advokat Lars Halldin
Halldin Advokater
Norra Hamngatan 6
411 14 Göteborg
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Vårdnadshavare (part)
Anna Lundin, 690410-9383
Jungmansgatan 9 Bv
413 15 Göteborg

Postadress
404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

Telefon
Telefax
031-701 10 03
031-701 13 03
gbg.tingsratt@dom.se
E-post:
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
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Patrik Lundin, 701227-4838
Ostindiegatan 5 B 1tr
414 52 Göteborg

DOMSLUT
Begångna brott
Sexuellt utnyttjande av barn

Lagrum
6 kap 4 § 1 st och 5 § brottsbalken

Påföljd m.m.
Skyddstillsyn
- Särskild föreskrift: David Lundin ska genom Frivården Göteborgs försorg
genomgå behandlingsprogrammet ROS (Relation och samlevnad) på individuell
basis samt drogkontroller.
Kriminalvården
Frivården Göteborg
Övervakare
Övervakare förordnas av Kriminalvården.
Andra lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Följande åtal ogillas
Våldtäkt mot barn Åtalspunkt 1
Skadestånd
1. Sekretess A:s skadeståndsyrkande ogillas.
2. David Lundin ska utge skadestånd till Sekretess B med 25 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 januari 2013 till dess
betalning sker.
3. Patrik Lundin och Anna Lundin ska, såsom vårdnadshavare för David Lundin,
solidariskt med honom utge ovan nämnda skadestånd till Sekretess B upptill ett
belopp om 8 900 kr.
Förverkande och beslag
I beslag tagen hårddisk förklaras förverkad. Beslaget ska bestå
(Polismyndigheten i Västra Götaland; beslagsliggare 2013-1400-BG2424-3:1).
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Sekretess
Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för de uppgifter som har lagts fram vid
tingsrättens förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandenas
identiteter. Detta innefattar sådana uppgifter i handlingar och videouppspelningar som
har lagts fram vid förhandlingen samt ljud- och bildupptagningar. Samma
sekretessbestämmelse ska fortsätta vara tillämplig på identitetsuppgifterna i bilaga 1 till
denna dom.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Lars Halldin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 57 385 kr. Av beloppet
avser 11 477 kr mervärdesskatt.
2. Poly Jensell tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som
målsägandebiträde med 52 275 kr. Av beloppet avser 10 455 kr mervärdesskatt.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
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YRKANDEN M.M.

Åklagarens yrkanden, se bilaga 2.

Sekretess A:s skadeståndsyrkanden, se bilaga 3.

Sekretess B:s skadeståndsyrkanden, se bilaga 4.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Åtalet för våldtäkt mot barn, åtalspunkt 1

David Lundin har förnekat gärningen och bestritt ansvar för våldtäkt mot barn. Han
har inte förmått målsäganden till oralsex. Han har vitsordat att oralsex är jämförligt
med samlag i och för sig, men förnekat att sådan aktivitet har förekommit mellan
honom och Sekretess A.

På åklagarens begäran har förhör hållits med, förutom David Lundin, vittnet Adam
Brinck-Larsen. Vittnesförhöret med honom ägde rum utanför huvudförhandlingen
och har således spelats upp vid huvudförhandlingen. Åklagaren har också åberopat
och spelat upp polisförhöret med målsäganden Sekretess A som ägde rum i december 2012. Av förhören framgår i huvudsak följande.

Sekretess A: Hon går i årskurs 7 på samma skola som David Lundin och han vet att
hon gör det. De pratade på Facebook och han sa att han ville göra något busigt med
henne på toaletten. Hon svarade att hon inte ville det. Han tjatade på henne att hon
skulle suga av honom men hon sa nej. Till slut följde hon med honom på toaletten,
han tjatade och tjatade och hon ville inte säga emot. Han stod upp och hon satt på
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toalettstolen. De hade kläderna på sig, han drog bara ner gylfen. Hon minns inte
vilken dag det var men det hände på en rast. Han gick ut från toaletten först och hon
gick ut efter 5 minuter. Det kan ha varit tvärt om. Hon gick till sin klass och berättade inget i början men efter ca 10 minuter berättade hon vad som hänt för sin kompis Matilda. Andra gången var ca fem dagar senare. Då gick det till på samma sätt.
David Lundin sa att de bara skulle prata om det som hänt innan. De gick in på
samma toalett. Han använde inget våld eller hot. Han tog inte stryptag på henne.
Hon gick ut först från toaletten och hennes klass såg att de kom ut från samma toalett. Klasskamraterna började ”hålla på” men hon spelade dum, som om hon inte
visste vad de pratade om. Det tredje tillfället dröjde lite längre, det var mer än en
vecka senare tror hon. Det var när hon var hemma hos David Lundin i hans rum.
Sen så filmade han det med sin skoldator men hon visste inte om det. Han hade
sänkt ljusstyrkan så att hon inte skulle märka det. Hon sög av honom och det filmades. Sedan gick hon därifrån. Fjärde gången var också hemma hos honom. Han sa
att de var tvungna att prata om något jätteviktigt, viktigare än allt annat. Han sa då
att om hon inte skulle suga av honom igen så skulle han lägga upp filmen på Facebook. Det var sista gången det hände, det var på hösten. Han har inte använt våld
eller hållit fast henne. Han har bara tryckt på hennes huvud. – Skolkuratorn har fått
veta att detta hänt, hela skolan har pratat om det och hon hade hört ryktet. Hon har
själv inte tänkt så mycket på det hela förrän det togs upp. Det har inte påverkat hennes sömn eller skolgång.

I samband med uppspelningen av förhöret har målsägandebiträdet påpekat att målsäganden mår mycket dåligt numera och att hon har slutat på den skolan och flyttat
från stan på grund av den aktuella händelsen. Försvararen har påpekat att det även
finns andra skäl till att målsägandens situation blivit sådan. Åklagaren har upplyst
att det inte har gått att få till stånd ytterligare förhör med målsäganden eftersom hon
på grund av sitt mående inte velat medverka.
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David Lundin: Han känner inte målsäganden så bra, de gick i samma skola och han
visste hur gammal hon var och att hon gick i 7:an. De har bara sett varandra i korridoren, aldrig pratat i skolan. Han har kanske pratat med hennes kompisar. Adam
Brinck-Larsen är juste och han brukar hälsa på honom. Han vet nu att målsäganden
och Adam Brinck-Larsen är kompisar men visste inte det då. Målsäganden hade
sugit av David Lundins kompis men inte honom. Det har gått rykten på skolan om
dem. David Lundin och hans kompis Tim satt vid David Lundins stationära dator
hemma. Tim skrev då inlägg på David Lundins Facebook. Han var med när Tim
skrev och det var bara de två. Detta har han berättat under förhöret hos polisen. Det
var bråk mellan Tim och målsäganden angående droger, Tim hade ”blåst” henne på
spice så hon blev sur. David Lundin har hört av Tim att han och målsäganden varit
ihop. Det har varit diskussioner på skolan om att spela in sexscener. David Lundin
var ”poppis”, det kan ha varit en statusgrej att skryta om att ha varit ihop med honom. – Han vet inte varför målsäganden säger som hon säger.

Adam Brinck-Larsen: Han har känt målsäganden sedan han började årskurs 5. Det
har gått i samma klass och var bästa kompisar. De har fortfarande kontakt. Han
känner också David Lundin, de går på samma skola och han har umgåtts med
honom. David Lundin vet hur gamla han och målsäganden är. – Efter en SO-lektion
som målsäganden inte kom till, kom hon och berättade att hon hade sugit av David
Lundin. Hon var rätt stolt, hon skröt, som om det vore bra. Han tror dock inte hon
kände det så, hon är rätt liten. Hon ville bli populär. Hon berättade det för honom,
Matilda, och ytterligare några personer. De sa till henne att det inte var så bra och
frågade varför hon gjorde det. Hon brydde sig nästan inte. Hon sa att det hade hänt
på skoltoaletten samma dag när lektionen var. Nästa gång det hände hade David
Lundin skickat ett sms till henne där det stod ”kom till skoltoaletten”. Han är inte
helt säker men tror det var en vecka senare. Matilda hade ringt målsäganden och
frågat var hon var. Målsäganden svarade att hon hade varit på toaletten och sugit av
David Lundin igen. Detta berättade Matilda för Adam Brinck-Larsen. David Lundin
hade sagt att han hade filmat henne och skulle lägga ut det om hon inte sög av
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honom. Det berättade målsäganden för honom. Han vet inte när i tiden det var. Det
var på vintern och han tror att det var snö ute men han vet inte. Det har inte hänt
mer än två gånger vad han vet. De pratade om det på skolan. Han pratade med
målsäganden om det två timmar senare samma dag och hon verkade ledsnare. Han
såg att hon skämdes, hon pratade inte om det mer, inte som första gången. Han litar
på målsäganden, de är väldigt nära, de har gjort väldigt mycket tillsammans. Han
tror inte hon skulle ljuga för honom. Han tror att hon skäms väldigt mycket och att
hon ångrar det. De har fortfarande kontakt men de har inte pratat om David Lundin.
– Hans mamma har hans inloggningsuppgifter till hans Facebook. Det är han och
David Lundin som har haft den konversationen som åklagaren åberopat. Den
skedde några veckor efter det hade hänt med målsäganden. Han lyssnade inte på
David Lundin, han struntade i vad han skrev. David Lundin kallar honom för
lillebror. En vecka innan skolan slutade pratade han och David Lundin om det.
David Lundin sa då att det inte var sant att han hade filmat det. Han har inte
förnekat att målsäganden har sugit av honom, bara att han hade filmat. – Han har
hört att målsäganden haft sex med någon kille i Tynnered innan detta med David
Lundin. David Lundin är ”poppis” bland de flesta, det är mycket tjejer runt honom.
Målsäganden har inte sagt att hon vill bli ihop med David Lundin. Hon har aldrig
sagt något till Adam Brinck-Larsen som inte varit sant, inte något sånt här. Hon har
dock någongång sagt att hon velat träffa Adam Brinck-Larsen och att han skulle
komma till henne och så har hon inte varit där. Hon har berättat hon varit hemma
hos David Lundin vid något tillfälle men inte vad hon gjort där.

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan,
bilaga 1.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Åklagarens bevisning i denna del består av, förutom förhöret med David Lundin,
målsägandens berättelse såsom den framgår av ett videoinspelat förhör hos polisen,
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en Facebook-konversation som återfunnits hos Adam Brink-Larsen samt vittnesförhör med Adam Brink-Larsen.

Målsäganden har berättat att hon blivit utsatt för den gärning som anges i gärningsbeskrivningen. Av det presenterade videoinspelade förhöret framgår att förhörsledaren ställt flera ledande frågor till henne. Han har t.ex. sagt ”Kan du beskriva hur det
gick till? Han stod upp och du satt ner, var det så?” vilket målsäganden då bekräftade. Detta medför att tillförlitligheten av hennes uppgifter försvagas. Det kan emellertid också konstateras att förhörsledaren ställt ledande frågor till henne där hon
inte bekräftat det påstående som lagts fram utan i stället invänt mot det. Exempel på
detta är angående antalet tillfällen där förhörsledaren frågat om det stämmer att det
var tre tillfällen och målsäganden svarat att det var fyra tillfällen. Målsäganden har
också vid upprepade tillfällen fått frågor om hon blivit utsatt för våld, även preciserat såsom strypgrepp, slag, fasthållning eller hot. Dessa frågor har hon konsekvent
besvarat nekande. Det senare talar för att målsäganden lämnat tillförlitliga svar och
inte låtit sig förledas av de ledande frågor som ställts.

Dock kan följande konstateras. Det har bara hållits ett förhör med målsäganden, det
som spelats upp för tingsrätten. Vid det förhöret har David Lundin eller hans försvarare inte haft möjlighet att ställa frågor till henne. När det gäller bevisvärdet av
uppgifterna gör tingsrätten följande bedömning.

Åtalet mot David Lundin rör ett allvarligt brott och åtalet bygger i huvudsak på de
uppgifter som målsäganden lämnat.

En tilltalad ska ha möjlighet att angripa den muntliga bevisning som åberopas av
åklagaren. Det ska finnas en rätt för honom eller hans försvarare att ställa frågor till
en bevisperson som hörs muntligt för att på så vis få fram ytterligare upplysningar
eller för att påvisa svagheter i bevispersonens utsaga. Som regel får en domstol inte
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till nackdel för den tilltalade grunda sitt avgörande på muntliga utsagor av personer
som den tilltalad inte haft möjlighet att förhöra.

Av Europadomstolens praxis på området framgår att den tilltalade eller hans försvarare ska ha haft möjlighet att på något stadium – helst under rättegången men alternativt under förundersökningen- ställa frågor till de vittnen, målsägande eller medgärningsmän vilkas utsagor åberopas som bevisning mot den tilltalade. Har den
tilltalade inte haft en sådan möjlighet, har utsagorna mindre bevisvärde och de bör
inte kunna leda till fällande dom annat än tillsammans med annan betydelsefull bevisning (jfr. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, fjärde upplagan, sid.
266).

David Lundin och hans försvarare var inte närvarande vid polisförhöret med målsäganden och hade inte heller beretts tillfälle att ställa frågor till henne där. Vid tingsrätten gavs ingen sådan möjlighet eftersom målsägandens berättelse presenterades
genom uppspelning av polisförhöret. Det har alltså inte varit möjligt för David Lundin eller hans försvarare att genom frågor kontrollera riktigheten av uppgifterna om
händelseförloppen som målsäganden lämnat. Målsägandens uppgifter kan under
sådana förhållanden inte läggas till grund för en fällande dom om det inte finns annan betydelsefull bevisning.

Adam Brinck-Larsens uppgifter ger i någon mån stöd åt målsägandens uppgifter.
Det kan emellertid konstateras att det han berättat i flera fall är sådant som han i sin
tur har hört från annan person. Det saknas anledning att ifrågasätta hans trovärdighet men när det gäller tillförlitligheten av hans uppgifter råder en osäkerhet då det i
många fall rör sig om andrahandsinformation.

Beträffande den av åklagaren åberopade Facebook-konversationen kan konstateras
att det av den inte framgår vem som målsäganden skulle ha utfört oralsex på. Det
går inte heller att bortse från David Lundins förklaring till bakgrunden till Fa-

10
GÖTEBORGS TINGSRÄTT

DOM
2013-07-11

B 1946-13

Avdelning 3

cebook-konversationen. Bevisningen i denna del kan därför inte sägas vara ett entydigt stöd för åtalet.

Tingsrätten konstaterar, mot bakgrund av det anförda, att det föreligger sådana brister i utredningen att åtalet under denna åtalspunkt ska lämnas utan bifall.
Åtalet för våldtäkt mot barn, åtalspunkt 2

David Lundin har förnekat brott och bestritt ansvar för våldtäkt mot barn. Han har
medgett att Sekretess B och han har haft sex med varandra, dels genom att hon utfört oralsex på honom, dels genom ett försök vaginal penetration. Han trodde att
Sekretess B var 15 år och hade inte skälig anledning anta att hon var under 15 år.
Skulle tingsrätten anse att han har haft skälig anledning att anta att Sekretess B var
under 15 år ska han inte dömas till ansvar, med hänvisning till 6 kap. 14 § brottsbalken, då det har rört sig om frivilligt sex. Sekretess B var vid tiden för händelsen
14 år och 7 månader gammal vilket är en ålder som ligger nära gränsen till sexuellt
självbestämmande. Det ska också vägas in att hans mognadsnivå inte var högre än
Sekretess B:s mognadsnivå vid den aktuella tidpunkten.

På åklagarens begäran har förhör hållits med Sekretess B och med David Lundin.
Av förhören har framkommit i huvudsak följande.

Sekretess B: Hon och David Lundin har gemensamma kompisar, det var så hon fick
vetskap om honom. Hon tog kontakt med honom på Facebook under vintern 2012
och hon började följa honom på Instagram. Hon tänkte att de kunde lära känna
varandra och kanske bli ihop. Han sa att han ville träffa henne för att hans kompis
hade dött. De sms:ade och hon svarade att hon inte kunde träffa honom. Han blev
arg när hon sa det och han fortsatte säga att han ville träffa henne. Till slut kände
hon sig tvingad eftersom han frågade hela tiden. Han skrev och frågade om de
kunde ha samlag. Hon svarade att hon inte visste. Det fortsatte hålla på så, de skrev
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till varandra. Dagen innnan de träffades skrev han och frågade om hon kunde suga
av honom. Hon svarade ok. Hon tänkte inte så mycket på vad som skulle hända när
hon åkte till honom. Hon visste nog att de skulle ha ha någon form av sex med
varandra. Det var inte främst det hon ville men hon var införstådd med att det skulle
bli det. De träffades på hållplatsen, de kramades men sa inte så mycket till varandra
då. När de kom in i hans lägenhet var hans mamma där. Hon hälsade på henne och
sedan gick de direkt in i David Lundins rum. David Lundin sa direkt ”kan vi börja”.
Hon klarar inte av att säga nej och blev rädd och visste inte vad som kunde hända.
Hon var nervös men lugn. Hon kände inte att hon kunde gå därifrån. Det var första
gången hon hade sex. Hon visste inte att han spelade in det. Hon såg att datorn var
framme. Hon tror att de höll på i 40 min. Hon ville egentligen inte göra det men
kände sig tvingad och hon gillade det inte. Det kom som en chock när han fick
utlösning i hennes mun. Hon ville inte ha vaginalt sex, det var därför det inte blev
så. Hon minns inte vad han viskade till henne. När allt var klart åkte hon hem. Hon
sms:ade till honom men han svarade inte. Hon ville inte träffa honom bara för
”sånt”, han hade sagt att han ville träffa henne för att han mådde dåligt eftersom
hans kompis dött. – Hon fyllde i uppgifterna om sig själv, sin historik, på Facebook
när hon fyllde 13 år och det har sett likadant ut sedan dess. David Lundin frågade
vid ett tillfälle hur gammal hon var och hon svarade att hon skulle fylla 15 år. De
har bara pratat om hennes ålder vid ett tillfälle och det var i början av deras
kontakter. Hon har mått dåligt av händelsen och av att det var filmat, hon ångrar
det.

David Lundin: De började ha kontakt på Facebook och Kick i januari 2013, de hade
följts åt på Instagram tidigare. Han minns inte om han var inne på första sidan på
hennes Facebook. Det brukar aldrig vara korrekt ålder angiven på Facebook. Ingen
av deras gemensamma kompisar har sagt hur gammal hon var. De har talat om
hennes ålder och hon sa att hon var 15 år, det var några dagar innan de träffades.
Hon kom till hållplatsen och hon började klänga på honom. De hälsade och
”stulade”, vilket betyder att de tungkysstes, i kanske tio minuter där. Båda gjorde
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det samtidigt. Sedan gick de hem till honom. Det var första gången de träffades. De
pratade men han sa inte ”sug av” på det sättet. Det var idiotiskt att han filmade och
kan inte förklara det. Han sa i början på inspelningen att han gjorde det som en rolig
grej och för kompisarna. En av hans kompisar hade gått bort. Den kompisen hade
filmat in en sexhandling en gång. Han har inte visat filmen för någon och han har
inte pratat om den. På filmen röker han en vanlig cigarett. Det var inte medvetet att
han askade i hennes hår. Han kan inte förklara vad det är för gester som man ser på
filmen att han gör mot hennes huvud.

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning samt förevisat den film som anges i
stämningsansökan, bilaga 2.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Av filmen framgår att händelseförloppet varit det som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen. Både den handling som inneburit oralsex och de försök till penetration som gjorts är, på sätt åklagaren angett, att betrakta som samlag. Det är också
klarlagt att målsäganden endast var 14 år och 7 månader vid tillfället. Frågan är om
David Lundin insett eller haft skälig anledning att anta att målsäganden var under
15 år.

Målsägandens korrekta födelsedag är angiven på det utdrag ur hennes Facebookkonto som åklagaren åberopat. Utdraget är från mars 2013 men målsäganden har
berättat att hon har haft samma information där sedan hon var 13 år. Det finns ingen
rimlig förklaring till att hon skulle lämna felaktiga uppgifter i detta hänseende. Målsäganden har berättat att hon på fråga från David Lundin uppgett att hon skulle fylla
15 år. Både David Lundin och målsäganden har berättat att de talat om hennes ålder
vid endast ett tillfälle. Enligt David Lundin började deras kontakt först i januari
2013 och han har berättat att de talade om hennes ålder några dagar innan de träffades den aktuella dagen. David Lundin är själv en ung person, han hade nyss fyllt 16
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år när de träffades. David Lundin har, mot bakgrund av dessa förhållanden haft skälig anledning att anta att målsäganden inte hade fyllt 15 år vid tillfället den 23 januari 2013.

Det är således utrett att David Lundin handlat i enlighet med gärningspåståendet
samt att han hade skälig anledning att anta att målsäganden inte fyllt 15 år. Rekvisiten och förutsättningarna är uppfyllda för att David Lundin ska dömas för brott enligt gärningsbeskrivningen.

När det gäller bedömningen av gärningen konstaterar tingsrätten följande. Den som
har samlag med ett barn under 15 år ska som utgångspunkt dömas enligt 6 kap. 4§
brottsbalken för våldtäkt mot barn. Det krävs inte att gärningsmannen använt våld
eller hot eller utsatt barnet för tvång. Det har inte heller gjorts gällande i målet.
Samtycke friar inte från straffansvar. Om brottet med hänsyn till omständigheterna
vid detta är att anse som mindre allvarligt, ska gärningen i stället bedömas som sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § brottsbalken. Den bestämmelsen är tänkt
att tillämpas när offret är strax under 15 år och frivilligt har samlag med gärningsmannen. Frivillighet beaktas således som en för den straffrättsliga bedömningen
relevant faktor, även om betydelsen av detta måste bedömas med hänsyn till barnets
mognad och förmåga att inse innebörden av sitt handlande.

Frågan är om gärningen, med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse
som mindre allvarligt och därför är att bedöma som sexuellt utnyttjande av barn.

Målsäganden har berättat att hon inledningsvis inte ville åka till David Lundin men
att hon gav efter för hans upprepade förfrågningar. Hon har vidare berättat att han,
såsom anförts ovan, bad henne komma för att han mådde dåligt för att hans kamrat
avlidit. David Lundin var alltså initiativtagare och pådrivande när det gällde att få
målsäganden att komma till honom och delta i sexuella aktiviteter.
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Målsäganden har berättat att David Lundin frågat henne via sms om de kunde han
samlag och att hon då svarade att hon inte visste. Hon har också berättat att hon, på
David Lundins direkta fråga om hon kunde utföra oralsex på honom, svarat ok. David Lundin har uppgett att han inte haft anledning att anta annat än att hon hade
frivillig sex med honom. Han måste dock ha insett att han utövade vissa påtryckningar på henne. Åldersskillnaden mellan David Lundin och målsäganden är ca 1,5
år och målsäganden var, som framgått ovan 14 år och 7 månader vid tillfället. Skillnaden mellan dem i mognadsnivå framstår inte som särskilt stor. Den av David
Lundin uppfattade frivilligheten från målsägandens sida bör därför ges betydelse
vid bedömningen av gärningen. Vid en samlad bedömning av omständigheterna
kring brottet anser tingsrätten att gärningen ska bedömas som sexuellt utnyttjande
av barn.

Ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken, som åberopats av försvaret, är tilllämplig endast då 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 barnet samt omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen ska
tillämpas mycket restriktivt. Ett exempel på när den ska tillämpas är då en 16- åring
och en 14- åring som har en nära relation till varandra deltar i en ömsesidig och helt
frivillig sexuell handling. Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter men särskilt
parternas relation till varandra och situationen som den sexuella handlingen företogs
i.

David Lundin och målsäganden träffades vid det aktuella tillfället för första gången.
Som anförts ovan träffades de hemma hos David Lundin efter det att vid han bett
henne komma dit och efter det att han sagt till henne att han ville träffa henne eftersom han mådde dåligt på grund av att en kamrat till honom avlidit. David Lundin
har i filmens inledning gjort uttalanden som visar att han planerade händelsen och
att han skulle filma den utan att målsäganden visste om det. Det framgår också på
filmen att det inte rör sig om någon ömsesidighet mellan David Lundin och målsä-
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ganden. Den brist på ömsesidighet som utspelar sig på filmen talar direkt emot att
målsäganden klängt på David Lundin och att de kyssts när de möttes på hållplatsen
på sätt han beskrivit. Situation har inte varit sådan som avses med bestämmelsen om
ansvarsfrihet även om målsägandens och David Lundins respektive mognadsgrad
kan anses likvärdiga.

David Lundin ska såldes dömas för sexuellt utnyttjande av barn.

Påföljd

Det finns ingen anteckning i belastningsregistret beträffande David Lundin som är
av betydelse vid bestämmandet av påföljden.

Av yttrande från socialtjänsten framgår i huvudsak följande. Socialtjänstens bedömning är att David Lundin är i behov av omfattande stöd för att undvika en
ogynnsam utveckling. Får han inte detta stöd är risken påtaglig att hans hälsa och
utveckling kommer att lida allvarlig skada. Trots föräldrarnas starka vilja att bryta
negativa mönster i hans beteende har detta inte lyckats. Hans behov kan endast uppfyllas genom att han placeras utanför hemmet. Vid en fällande dom är det socialtjänstens bedömning att David Lundin är i behov av vård och att familjen bör ansöka om placering på Tunagårdens utrednings/behandlingshem genom SISinstitution i Hässleholm. Där arbetar man med utredningar och riskbedömningar för
ungdomar i riskzonen inom sexualbrott och kriminalitet.

Av yttrande från Frivården framgår i huvudsak följande. Om tingsrätten överväger
en kriminalvårdande påföljd föreslås att David Lundin döms till skyddstillsyn med
föreskrift att delta i behandlingsprogrammet ROS (relation och samlevnad) och med
en föreskrift om drogkontroll. Programmet vänder sig till sexualbrottsdömda män
och pojkar. Deltagandet i programmet kommer i så fall för David Lundins del att
ske individuellt och tar ca ett år att genomföra vid en träff i veckan. Enbart ung-
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domstjänst/samhällstjänst bedöms ha mycket begränsade möjligheter att påverka
hans risk för återfall.

Faranack Ahmadi och Irene Bagge från SDN Majorna-Linné har uppgett i huvudsak
följande. Det förslag de lämnat i yttrandet var det som de ansåg vara mest lämpligt
då. De har inte någon möjlighet att erbjuda det ROS-program som frivården har.

Per-Ola Tjäder har uppgett i huvudsak följande. Han är socialsekreterare på MiniMaria, och har haft kontakt med David Lundin och hans föräldrar sedan mitten av
november 2012. David Lundin hade berättat på skolan att han använde cannabis
sedan han var 14 år. Cannabisen har påverkat David Lundins utveckling. Han är en
omogen och naiv kille för sin ålder, hans mognadsgrad är inte åldersadekvat. De
träffas en gång i veckan och planerar att fortsätta den kontakten. David Lundin lämnar kontinuerligt urinprov. Förutom återfall när vännen tog en överdos så har det
gått åt rätt håll. David Lundin har också haft återfall i samband med åtalet men sedan drygt två månader är han drogfri. Det är viktigt att han får en fortsatt öppenvårdskontakt. Föräldrarna har samarbetat och de har succesivt insett allvaret. David
Lundin bör inte placeras på en institution eftersom han har stöd hemifrån som är
fullt tillräckligt i kombination med hjälp utifrån. Det finns risker för återfall om han
placeras ihop med andra missbrukare.

Patrik och Anna Lundin har bekräftat uppgifterna från Per-Ola Tjäder och tillagt i
huvudsak följande. David har gjort en kraftig uppryckning sedan mars 2013. Han
har klarat grundskolan och har kommit in på gymnasiet till hösten. Han har fått en
praktikplats på heltid genom sin morbror som också fungerar som ett stöd för David. Prognosen för honom är ljus idag, han och de har insett allvaret i hans situation. De vill fortsätta med de kontakter och det stöd de har idag från Mini-Marias
sida. De är positivt inställda till att David får stöd av en övervakare och att han genomgår det föreslagna ROS-programmet. Idag säger de nej till en institutionsplacering för David men för ett halvår sedan hade de sagt ja.
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David Lundin har åberopat intyg från Mini-Maria och från sin morbror Daniel Andersson som åtagit sig att vara kontaktperson för David Lundin från och med den 2
juli 2013 till dess skolan börjar efter sommaren.

David Lundin ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn, ett brott för vilket är stadgat fängelse högst fyra år. Brottet är av sådan art och har ett sådant straffvärde att
påföljden för en vuxen person hade valts till fängelse. Det ska dock beaktas att David Lundin endast var 16 år vid gärningstillfället och annan påföljd ska därför väljas.

Även om utredningen visar att David Lundins situation förbättrats betydligt sedan
januari 2013 är det är uppenbart att David Lundin har behov av vård och stöd för att
säkra att den positiva utveckling som han genomgått även kommer att fortsätta
framdeles. Vårdbehovet ter sig i dagsläget inte så starkt att det finns skäl att placera
David Lundin utanför hemmet. Inte heller brottets straffvärde är så högt att det är
aktuellt. Det kan vidare konstateras att något egentligt ungdomskontrakt inte har
presenterats av socialtjänsten.

Ungdomstjänst kan inte anses tillräckligt ingripande mot bakgrund av brottets art
och straffvärde. Det har vidare framkommit att David Lundin missbrukat cannabis
sedan han var 14 år och att han haft några återfall sedan han började på Mini-Maria
i november 2012. Även om en mycket positiv trend synes råda och prover visar att
David Lundin är drogfri sedan drygt två månader är det tveksamt om han i nuläget
är lämplig för ungdomstjänst.

Det behov av stöd som David Lundin har kan tillgodoses genom den övervakning
som en skyddstillsyn ger. Han är också i behov av att genomgå ett program som är
inriktat på relations- och samlevnadsfrågor, vilket ROS-programmet är. Det finns
anledning att anta att en sådan påföljd kan bidra till att David Lundin avhåller sig
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från fortsatt brottslighet. Även om skyddstillsyn företrädesvis är avsett för personer
över 18 år anser tingsrätten att det är den påföljd som – med föreskrift om att genomgå ROS-programmet på individuell basis på sätt som föreslagits av kriminalvården- är den mest adekvata för David Lundin. Påföljden ska även innehålla en
föreskrift om drogkontroll.

Skadestånd

Sekretess A
David Lundin har mot bakgrund av inställningen i ansvarsfrågan bestritt skadeståndsanspråket. Han har bestritt skadeståndsanspråket även på den grunden att någon allvarlig kränkning inte har skett. Han har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

Patrik Lundin och Anna Lundin har bestritt skadeståndsanspråket. För det fall tingsrätten skulle ålägga David Lundin skadeståndsskyldighet har de uppgett att de inte
har någon erinran mot det yrkande som riktas mot dem.

Mot bakgrund av utgången i ansvarsdelen lämnas skadeståndsyrkandet utan bifall.

Sekretess B
David Lundin har mot bakgrund av inställningen i ansvarsfrågan bestritt skadeståndsanspråket. Han har bestritt skadeståndsanspråket även på den grund att någon
allvarlig kränkning inte har förekommit. Han har inte vitsordat något belopp som
skäligt i och för sig.

Patrik Lundin och Anna Lundin har bestritt skadeståndsanspråket. Patrik Lundin
och Anna Lundin har bestritt skadeståndsanspråket. För det fall tingsrätten skulle
ålägga David Lundin skadeståndsskyldighet har de uppgett att de inte har någon
erinran mot det yrkande som riktas mot dem.
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Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot
dennes person, frihet, frid eller ära ska enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen ersätta
den skada som kränkningen innebär. Enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen ska skadeståndet bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. När skadeståndet bestäms ska särskilt beaktas bl.a. om handlingen har haft
förnedrande inslag och varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Utgångspunkten är att ett barn har rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 §
skadeståndslagen vid sexualbrott. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock
föranleda att kränkningen inte har en sådan allvarlig karaktär som krävs för ersättningsskyldighet. Det får avgöras genom en nyanserad bedömning av samtliga föreliggande omständigheter.

David Lundin har, som anförts ovan, varit initiativtagare och pådrivande på så sätt
att han upprepat bett målsäganden komma till honom under förevändning att han
mådde dåligt på grund av att hans kamrat avlidit och genom att ställa upprepade
frågor till henne om hon kunde ha sex med honom. Gärningen har varit planerad,
utstuderad och långvarig. Dessutom har han filmat den utan hennes vetskap. Även
om de sexuella handlingar som förekommit har framstått som frivilliga, i vart fall
såvitt David Lundin har kunnat uppfatta det, så har de inte präglats av en sådan ömsesidighet som krävs för att umgänget, med beaktande av skillnad i ålder och mognad, inte ska anses utgöra en allvarlig kränkning. Han har genom gärningen utsatt
målsäganden för en allvarlig kränkning och ska därför utge ersättning till henne
härför. Kränkningsersättningens storlek bestäms till skäliga 25 000 kr. På beloppet
ska ränta utgå i enlighet med yrkandet.

När det gäller yrkandet för sveda och värk konstateras följande. Målsäganden har
beskrivit att hon mått dåligt av händelsen. Hon har dock inte utvecklat detta närmare och det har inte presenterats några bevis i övrigt som gör det möjligt att be-
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döma om eller i vilken utsträckning som målsäganden mått dåligt av brottet. Målsägandens yrkande om skadestånd för sveda och värk kan därför inte bifallas.

Vid denna utgång har Patrik Lundin och Anna Lundin inte haft någon erinran mot
det skadeståndsyrkande som riktats mot dem. Yrkandet som riktas mot dem ska
enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen bifallas.

Förverkande

Yrkandet om förverkande av i beslag tagen hårddisk har medgetts av David Lundin.
Yrkandet är lagligen grundat och ska bifallas.

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Dv 400)
Överklagande skall vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ha inkommit till
tingsrätten senast den 1 augusti 2013.

Jennie Mellbin

Bilaga 2
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson
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Ansökan om stämning
2013-06-18

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

Göteborgs tingsrätt
Avd 3

Åklagarbundet ungdomsmål

404 83 GÖTEBORG

INKOM: 2013-06-18
MÅLNR: B 1946-13
AKTBIL: 7

TR mål: B 1946-13
Handl.: VÅLD

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Personnr

Yrke/titel

David

1 Lundin, David Patrik Gabriel
Medborgare i

Telefon

Tolkbehov

970118-4435
Adress

Ostindiegatan 5 B, Lgh 1001, 414 52 GÖTEBORG
Offentlig försvarare/ombud

Halldin, Lars, Advokatfirman Halldin AB, Norra Hamngatan 6, 411 14 GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.

1. VÅLDTÄKT MOT BARN (1400-K200785-12)
Målsägande
Sekretess A som företräds av målsägandebiträde: Jensell, Poly, c/o Swedbergs
Advokatbyrå HB, Packhusplatsen 2, 411 13 GÖTEBORG
Gärning
David Lundin har förmått sekretess A, som vid tillfället var tretton år gammal,
att vid flera tillfällen utföra oralsex på honom. Det hände under hösten 2012
dels på Sannaskolan, dels på Ostindiegatan i Göteborg. Den sexuella
handlingen är jämförlig med samlag.
David Lundin begick gärningen med uppsåt.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 129
40122 GÖTEBORG

Ernst Fontells Plats

010-562 70 00

registrator.ak-goteborg@aklagare.se

Telefax

031-701 73 16

Ansökan om stämning
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson

2013-06-18

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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2. VÅLDTÄKT MOT BARN (1400-K37074-13)
Målsägande
Sekretess B som företräds av målsägandebiträde: Jensell, Poly, c/o Swedbergs
Advokatbyrå HB, Packhusplatsen 2, 411 13 GÖTEBORG
Gärning
David Lundin har förmått sekretess B, som vid tillfället var 14 år gammal, att
utföra oralsex på honom. Det hände den 23 januari 2013 på Ostindiegatan i
Göteborg. Den sexuella handlingen är jämförlig med samlag. Vid samma
tillfälle hade han även samlag med målsäganden bestående av att han upprepat
försökte att penetrera henne vaginalt med sitt kön utan att lyckas, deras nakna
kön var då under en inte obetydlig tid i närkontakt.
David Lundin begick gärningen med uppsåt. Han hade åtminstone skälig
anledning att anta att målsäganden var under 15 år.
Lagrum
6 kap 4 § 1 st brottsbalken
Särskilda yrkanden
Förverkande av i beslag tagen hårdisk (2013-1400-BG2424-3:1) enligt 36 kap
2 § BrB
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med målsägandena, vad gäller sekretess A genom uppspelning av
polisförhöret med henne (tar 20 min)
Förhör med tilltalade David Lundin, som förnekar gärningarna
Vittnesförhör med Adam Brinck-Larsen angående vad sekretess A berättat för
honom om gärningarna under åp 1 till styrkande av desamma.
Skriftlig bevisning
Facebookkonversation mellan David Lundin och Adam Brinck-Larsen (fup s
15-17) till styrkande av gärningen under åp 1.
Uppspelning av den film som David Lundin spelat in av gärningarna under åp
2 på sin skoldator (tar ca 30 minuter) till styrkande av desamma.

Ansökan om stämning
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson

2013-06-18

Sida
Handling
Ärende
Handläggare
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Protokoll datorteknisk undersökning jämte uppgifter från sekretess B:s
facebooksida (fup s 50 o 55) till styrkande av att David Lundin kände till att
målsäganden var under 15 år.
Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen en dryg halvdag där vittnet kan kallas
efter lunch.
Behov av teknisk utrustning i rätten: cdspelare för uppspelning av
videoinspelat polisförhör. Åklagaren medtar dator för uppspelning av film.
Följande personalia bör inhämtas: ett kompletterande yttrande alternativt förhör
med handläggande socialsekreterare Faranack Ahmadi från ungdomsenheten
Göteborgs stad Majorna-Linné, som i mars 2013 bedömt att David Lundin har
ett vårdbehov men då föräldrarna motsatt sig föreslagen vård och socialtjänsten
inte ansett grunder föreligga för LVUvård har de inte kunnat lämna något
förslag till vård. Socialtjänsten har inte heller ansett David Lundin lämplig för
ungdomstjänst.
Ev. bör även yttrande från Kriminalvården inhämtas med hänsyn till vad som
angetts ovan.

Helena Treiberg Claeson

Bilaga 3

Swedbergs

Göteborgs tingsrätt
404 83 Göteborg

A D V O K A T B Y R Å

_____
	
  

	
  

PACKHUSPLATSEN	
  2	
  
411	
  13	
  GÖTEBORG	
  
	
  
TELEFON	
  031	
  -‐	
  17	
  62	
  80	
  
TELEFAX	
  031	
  –	
  711	
  84	
  83	
  

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2013-06-25
MÅLNR: B 1946-13
AKTBIL: 31

	
  
BANKGIRO NR 5325-4132	
  
PLUSGIRO NR 266255-9
BOLAGET INNEHAR F-SKATTSEDEL

	
  

Mål nr B 1946-13, avd 3
Göteborgs åklagarkammare, Åklagarmyndigheten ./. David Lundin
angående våldtäkt mot barn
Som förordnat målsägandebiträde för målsäganden A framställs följande yrkande.
Yrkande
Målsäganden A yrkar att tingsrätten förpliktar David Lundin till henne utge skadestånd med
110 000 kr jämte ränta enligt räntelagen 4 och 6 § § från och 18 juni 2013 till dess betalning
sker.
Det yrkade skadeståndet avser ersättning för
1. Kränkning
2. Sveda och värk
Summa

100 000 kr
10 000 kr
110 000 kr

Målsäganden A yrkar även att, Patrik Lundin och Anna Lundin, så som vårdnadshavare till
David Lundin, förpliktas att solidariskt med David Lundin utge skadestånd med ovan angivna
belopp, dock högst en femtedel av prisbasbeloppet (8 800 kr).

Grunder
David Lundin har i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning utsatt målsäganden A för ett
brottsligt angrepp som inneburit psykiskt lidande samt en allvarlig kränkning av hennes
personliga integritet.
Bevisning
Målsäganden A åberopar samma bevisning som åklagaren till styrkande av att det yrkade
beloppet är skäligt.
Göteborg den 25 juni 2013
Poly Jensell

Bilaga 4
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Bilaga 5

Bilaga

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.

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

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

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

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.
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,

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
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt
6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.
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,

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. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. 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.
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