
ur förundersökningen mot Husbymannen, endast en av alla 
målsägare /UG



 

    

Må under 18 år 

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 
Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

Sverige 
Adress 

  KISTA   
Offentlig försvarare/ombud 

Anders Malmsten och Björn Törnell, Stockholms Advokatbyrå, Kungsholmstorg 6, 

112 21  STOCKHOLM  
Frihetsberövande m.m. 

Anhållande verkställt 2013-10-09, Häktad 2013-10-11 
Delgivningsuppgifter 

Ansvarsyrkanden m.m. 

1. GROVT SEXUELLT TVÅNG ( ) 

Målsägande 

Sekretess C (se sekretessbelagd bilaga) som företräds av målsägandebiträde: 

Eva Larsson 

Gärning 

 har under perioden 23 februari 2013 – 5 juni 2013 i Kista eller på 

annan ort i riket, vid 10 tillfällen i sina kontakter med målsäganden via Skype 

genom olaga tvång förmått henne att i webkamera företa och tåla sexuella 

handlingar. De sexuella handlingarna har bestått i att målsäganden smekt sina 

bröst och sitt kön samt fört in fingrar och föremål i slidan och anus.  har 

genom att filma dokumenterat det målsäganden gjort. 

Det olaga tvånget har bestått i att hotat målsäganden med att till annan 

lämna menligt meddelande om henne. Han har därvid uppgett att om hon inte 

utförde de sexuella handlingarna skulle han göra det för henne sexuellt 

kränkande och av honom tidigare dokumenterade bildmaterialet tillgängligt för 

hennes vänner på Facebook. 

Det sexuella tvånget är att anse som grovt genom att  har visat särskild 

hänsynslöshet och råhet. Detta dels med hänsyn till målsägandens låga ålder, 
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dels då vilselett målsäganden om sin ålder och identitet samt då 

gärningen utgjort ett led i en brottslighet som utövats systematiskt mot ett 

mycket stort antal unga flickor. Det har vidare varit frågan om utdragna 

händelseförlopp och de sexuella handlingarna har varit förenade med smärta 

samt innefattat för målsäganden grovt förnedrande handlingar. 

 

Lagrum 

6 kap 2 § 1 st och 3 st brottsbalken 

    

 

2. FÖRSÖK TILL GROVT SEXUELLT TVÅNG ) 
 

Målsägande 

Sekretess C (se sekretessbelagd bilaga) som företräds av målsägandebiträde: 

Eva Larsson 

 

Gärning 

har den 5 juni 2013 i Kista eller på annan ort i riket i sin kontakt med 

målsäganden via Facebook och Kik genom olaga tvång försökt förmå henne i 

att i webkamera företa och tåla sexuella handlingar.  

 

Det olaga tvånget har bestått i att hotat målsäganden med att till annan 

lämna menligt meddelande om henne. Han har därvid uppgett att om hon inte 

utförde de sexuella handlingarna skulle han göra det för henne sexuellt 

kränkande och av honom tidigare dokumenterade bildmaterialet tillgängligt för 

hennes vänner på Facebook. 

 

Brotten har inte kommit till fullbordan men fara härför har förelegat eller 

endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. 

 

Om brotten kommit till fullbordan hade de varit att bedöma som grova då de 

inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet samt då det utgjort ett led i en 

brottslighet som utövats systematiskt mot ett mycket stort antal unga flickor. 

 

har insett eller i vart fall haft skälig anledning att anta att målsäganden 

varit under 18 år. 

 

 

Lagrum 

6 kap 2 § 1 st och 3 st och 15 § 1 st brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken 
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Bevisning 

Muntlig bevisning 

 Förhör med målsäganden Sekretess C, , ca 2 timmar, till styrkande 

av gärningen 

 Förhör med  (förnekar) 

Skriftlig bevisning 

 Förekommande entiteter i ärendet, sid 120 

 Koppling mellan förekommande entiteter och , se Entitetslistan 

 Kamratchatt med sammanfattning, sid 43-55 och 56  

 PM Chattbilder, sid 58  

 Skärmdumpar från Facebook, sid 59 - 63  

 Skärmdumpar från Skype, sid 63 - 67  

 

- allt till styrkande av gärningarna samt att är gärningsman 

 

 Fotografi föremål, sid 69 

 

- till styrkande av gärningarna  

 

Från målsägandens dator/telefon 

 Analysprotokoll målsägandens dator/telefon, sid 70  

 Skype-chatt, sid 74- 97  

 Skypesamtal, sid 98-99  

 Info om Skypekontakt, sid 100 

  

- allt till styrkande av gärningarna samt att är gärningsman 

Från dator 

 Utdrag från analysprotokoll (se tilläggsprotokoll till huvudprotokollet 

K191-13), sid 103  

 Bilder på målsäganden, se sekretessbelagd bilaga 

 

- allt till styrkande av att gärningarna samt att är gärningsman 

 

Handläggning 

Beräknad tid för förhandlingen i denna del: mer än en halv dag 
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