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Personer i ärendet
Målsägande Företrädare

Revelj, Olivia, förordnad 2022-05-05
Förtursmål

Målsägande/misstänkt under 18 år
Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej
Ersättningsyrkanden Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Brott

Grov våldtäkt mot barn, Grovt barnpornografibrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelse Yttrande Underrättelse
utsänd senast slutförd

2022-10-26 2022-10-14
Underrättelsesätt, misstänkt

Muntligen
Försvarare

Kristhammar, Olle, förordnad 2022-05-04  2022-10-31 2022-10-14
Underrättelsesätt, försvarare

Muntligen
Resultat av underrättelse mt

Ej erinran
Resultat av underrättelse försv

Ej erinran

Brott i ärendet
Brottsbeskrivning
Grov våldtäkt mot barn
Brottsplatsadress Händelse inträffad

    -  -     :  
Händelse inträffad mellan
    -  -   - 2022-05-04

Aktör Roll
Ekholm, Henrik Per Andreas Misstänkt

Målsägande
Gustafsson, Marie Viktoria Vittne
Kilumanga, Laila Helén Vittne
Korkeasalo, Jeanette Caroline Vittne
Liljegren, Jacquelinne Jeannette Anna Vittne
Mohammed, Sahra Muridi Vittne
Rocafor, Edward Vittne
Sporrong, Helena Elisabet Vittne
Söderlindh, Nils Bengt Christer Vittne
Brottsbeskrivning
Grovt barnpornografibrott
Brottsplatsadress Händelse inträffad

    -  -     :  
Händelse inträffad mellan
    -  -   - 2022-05-04

Aktör Roll
Ekholm, Henrik Per Andreas Misstänkt
Rocafor, Edward Vittne

ATTUNDA TINGSRÄTT 
Avdelning 1 
 
INKOM: 2022-10-31 
MÅLNR: B 4451-22 
AKTBIL: 123



Notering

RB 23:18a

Den 14/10-22 delgavs misstänkt och hans advokat Olle Kristhammar del av samtligt 
utredningsmaterial gällande grovt barnpornografibrott, plats häktet Kronoberg. 

Den 19/10-22 delgavs misstänkt och hans advokat Olle Kristhammar utredningen i sin helhet. 
Förundersökningen överlämnades till advokatkontoret, FUP inlagt på USB. 
Innehållsinnehållsförteckningen på slasken har den 19/10-22 skickats krypterat på mail. 

Tilläggsprotokollen skickas krypterat till advokat Olle Kristhammar via mail enligt 
överenskommelse.

Misstänkt och dennes försvarare har fått möjlighet att ta del av övergreppsmaterial som säkrats 
i utredningen men avböjt. 
2022-10-12 tillfrågas advokat Olle Kristhammar via sms om det finns önskemål om att få ta 
del av övergreppsmaterial som säkrats i utredningen i form av bilder och filmer men avböjt.  

Erinranstid är satt t.o.m den 26/10-22 kl 16:00. Återkom till handläggare vid eventuell 
eirnran. 

Den 30/10-22 meddelar advokat Olle Kristhammar per mail att de inte har någon erinran eller 
vill ta del av utredningsmaterial som inte ingår i förundersökningsprotokollet. 
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Huvudanmälan
5000-K499148-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-05-04 10:54 Enhet: 5313UJUJ14, Utredningsjour 14 PO Sthlm Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter Anmälningsansvarig:  Andersson, Johan

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grov våldtäkt mot barn

Variant: Under 15 år

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grov våldtäkt mot barn

t.o.m Onsdag 2022-05-04 

Misstänkta personer:

Ekholm, Henrik Per Andreas

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

INLEDNING

Inringare som jobbar för Dumpen.se kontaktar RLC i syfte att anmäla brott.

BROTT

GROV VÅLDTÄKT MOT BARN, genom att Henrik penetrerat  med fingrar och dildo

samt fått utlösning över hennes kön. Detta från okänt tillfälle fram till och med 2022-05-04 vid

Dalgatan 5 D, Märsta.

HÄNDELSE

Inringaren har haft chattkontakt med Henrik i syfte att söka upp och konfrontera pedofiler via

dumpen.se. Henrik har där uppgett att han har penetrerat  med fingrar och med dildo. Henrik

har även försökt penetrera  med sitt kön men inte lyckats med detta.
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2022-05-18                                     KC-POLIS                                         SIDA 1
08:30:03
Efterfr�gad av  : 3JOJOH�ndelserapport / 5301-20220504-0465 / SYS-2022-0129767
Arbetsplats     : PC-419664
 
 
                                                                                                      
  2022-05-04  12:08:00  (6000) UTREDNINGSARBETE                                   Niv� 4 :SOLLENTUNA  
  Prioritet         :(3) 3 N�RTID      Anm�lningss�tt:EGET       Omr�deskod:531330 (6613657,1615697)  
  �tg�rdskod (1 - 6):105/108/  /  /  /                                                                
  Operat�rs Tjg.nr  :022527            Scenario:GRUND                                     -RLC53-815  
  Operat�rs Tjg.nr  :022527                                                               -RLC53-815  
  Ansvarig patrull:33-7520                                                           Tjg.nr 1:063072  
                                                                                                      
---- Adressinformation ----                                                                           
                                                                                                      
  DALGATAN 5D, M�RSTA, SIGTUNA, 19547                                                      Plats/Info:
                                                                          [X] Aktuellt Adressregister:
---- Anm�lare, detaljer ----                                                                          
  Efternamn/F�rnamn:,                                                                     [ ] Kontakta
  Adress           :,                                                                        [?] Media
  33-7520                                                                                             
  , ,                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                      

----Datum/tid information ----
  P�b�rjad HR                2022-05-04     12:08:00                                                  
  Parkerad                   2022-05-04     12:08:00                                                  
  Registrerad                2022-05-04     12:08:00                                                  
  Knuten                                                                                              
  Beordrad                   2022-05-04     12:08:00                                                  
  P�b�rjat uppdrag           2022-05-04     12:08:00                                                  
  Klar p� plats                                                                                       
  Frihetsber�vad                                                                                      
  Arbete p�g�r                                                                                        
  �ter�ppnad                                                                                          
  Klar                       2022-05-04     16:44:13                                                  
  �tg�rdskodad                                                                                        
  Avslutad                   2022-05-04     16:44:13                                                  
                                                                                                      
---- Kommentarer ----                                                                                 
  33-7520 BEG�RT EGET HR                         2022-05-04 12:08:00 3ANME      RLC53-815  SYSTEM     
  33-7520 P�b�rjat uppdrag                       2022-05-04 12:08:00 3ANME      RLC53-815  SYSTEM     
  L�nkad Till H�ndelse 5301-20220504-0329        2022-05-04 12:09:20 3ANME      RLC53-815  SYSTEM     
  Personnr:840319-0153                           2022-05-04 12:09:57 3ANME      RLC53-815  KOMMENTAR  
  EFTERLYST PERSON Henrik Per Andreas Ekholm     2022-05-04 12:09:58 3ANME      RLC53-815  KOMMENTAR  
  **                                             2022-05-04 12:10:00 3ANME      RLC53-815  KOMMENTAR  
  ANH�LLEN I SIN UTEVARO                         2022-05-04 12:10:06 3ANME      RLC53-815  KOMMENTAR  
  �TKOMSTSKYDDAT HR: AV RLC                      2022-05-04 12:26:43 3FILT      RLC53-814  SYSTEM     
  33-7550 BEORDRAD VIA DRAG/SL�PP                2022-05-04 12:44:19 3ANSO      RLC53-810  SYSTEM     
  AVTAL L�SMAN FASTIGHET L�SSMED                 2022-05-04 13:05:48 3ANME      RLC53-815  SYSTEM     
  POLIS SMS SKICKAT                              2022-05-04 13:08:00 3ANME      RLC53-815  KOMMENTAR  
  33-7550 P�b�rjat uppdrag                       2022-05-04 13:14:13 SYSTEM     SYSAWSRV   RAKEL      
  -                                              2022-05-04 16:42:21 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  PERSONEN INF�RD TILL TEGEN                     2022-05-04 16:42:56 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  TEKNIKER SKA TILL PLATSEN                      2022-05-04 16:43:13 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  -                                              2022-05-04 16:43:14 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  LGH �R AVSP�RRAD                               2022-05-04 16:43:43 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  -                                              2022-05-04 16:43:44 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  Personnr:840319-0153                           2022-05-04 16:43:53 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  GRIPEN Henrik Per Andreas Ekholm               2022-05-04 16:43:53 3SUGJ      RLC53-815  KOMMENTAR  
  Gripna 1  Omh�   �vr.fb.                       2022-05-04 16:44:13 3SUGJ      RLC53-815  �TG�RDSKOD 
  �tg�rdskod: 105, 108                           2022-05-04 16:44:13 3SUGJ      RLC53-815  �TG�RDSKOD 
  5301-20220504-0465 AVSLUTAD                    2022-05-04 16:44:13 3SUGJ      RLC53-815  �TG�RDSKOD 
  Utskriftsorsak:.                               2022-05-18 08:30:03 3JOJO      PC-419664  SYSTEM     
                                                                                                      
---- Relationer ----                                                                                  
  H�NDELSE -                 5301-20220504-0329 L�NKADE AV OPERAT�R: 3ANME                            
  EXTERN KONTAKT - REL. TILL AVTAL L�SMAN FASTIGHET L�SSMED                                           
  PERSON - GRIPEN            Henrik Per Andreas Ekholm                                                
                                                                                                      
---- Patrullaktiviteter ----                                                                          
  33-7520    2022-05-04     12:08:00    063072    073562    Ledig                                     
 

Polismyndigheten 
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             BEG�RT EGET HR RLC53-815 5301-20220504-0465                                              
  33-7520    2022-05-04     12:08:00    063072    073562    Beordrad                                  
             ,  ,                                                                                     
  33-7520    2022-05-04     12:08:00    063072    073562    P�b�rjat uppdrag                          
             ,  ,                                                                                     
  33-7520    2022-05-04     12:09:38    063072    073562    P�b�rjat uppdrag                          
             DALGATAN 5D, M�RSTA, SIGTUNA                                                             
  33-7550    2022-05-04     12:44:19    070281    073161    Beordrad                                  
             DALGATAN 5D, M�RSTA, SIGTUNA                                                             
  33-7550    2022-05-04     13:14:13    070281    073161    P�b�rjat uppdrag                          
             138514                                                                                   
  33-7520    2022-05-04     16:44:13    063072    073562    Ledig                                     
             DALGATAN 5D, M�RSTA, SIGTUNA                                                             
  33-7550    2022-05-04     16:44:14    070281    073161    Ledig                                     
             DALGATAN 5D, M�RSTA, SIGTUNA                                                             
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  2022-05-04  09:48:57  (0601) V�LDT�KT                                           Niv� 4 :SOLLENTUNA  
  Prioritet         :(3) 3 N�RTID      Anm�lningss�tt:112        Omr�deskod:531330 (6613619,1615703)  
  �tg�rdskod (1 - 6):110/  /  /  /  /                                                                 
  Operat�rs Tjg.nr  :036257            Scenario:GRUND                                     -RLC53-814  
  Operat�rs Tjg.nr  :                                                                     -RLC53-814  
  Ansvarig patrull:                                                                  Tjg.nr 1:036257  
                                                                                                      
---- Adressinformation ----                                                                           
                                                                                                      
  DALGATAN 5B, M�RSTA, SIGTUNA, 19547                                                      Plats/Info:
                                                                          [X] Aktuellt Adressregister:
---- Anm�lare, detaljer ----                                                                          
  Efternamn/F�rnamn: JAQUELIN, , 0763156461                                               [ ] Kontakta
  Adress           :,                                                                        [?] Media
  DUMPEN.SE                                                                                           
  , ,                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                      

----Datum/tid information ----
  P�b�rjad HR                2022-05-04     09:48:57                                                  
  Parkerad                   2022-05-04     09:49:14                                                  
  Registrerad                2022-05-04     09:50:25                                                  
  Knuten                                                                                              
  Beordrad                                                                                            
  P�b�rjat uppdrag                                                                                    
  Klar p� plats                                                                                       
  Frihetsber�vad                                                                                      
  Arbete p�g�r                                                                                        
  �ter�ppnad                                                                                          
  Klar                                                                                                
  �tg�rdskodad               2022-05-04     10:15:10                                                  
  Avslutad                   2022-05-04     14:13:23                                                  
                                                                                                      
---- Kommentarer ----                                                                                 
  �TKOMSTSKYDDAT HR: AV RLC                      2022-05-04 09:49:34 3FILT      RLC53-814  SYSTEM     
  Personnr:840319-0153                           2022-05-04 09:52:48 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  REGISTERSLAGNING Henrik Per Andreas Ekholm     2022-05-04 09:52:49 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  --                                             2022-05-04 09:55:27 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  INR JOBBAR F�R " DUMPEN.SE" SOM �R EN ORG SOM  2022-05-04 09:55:43 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  JOBBAR MED ATT IDENTIFIERA PEDOFILER M.                                                             
  M                                              2022-05-04 09:55:44 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  -                                              2022-05-04 09:55:44 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  IDAG HAR PATRIK SJ�BER OCH YTTERLIGAR EN       2022-05-04 09:56:01 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  KOLLEGA KONFRONTERAT EN MAN VID PENDELN I                                                           
  M�RSTA SOM TRODDE ATT HAN SKULLE TR�FFA EN "                                                        
  HANNA" SOM �R " PEDOFIL"                                                                            
  -                                              2022-05-04 09:56:02 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  MANNEN SOM HETER HENRIK EKHOLM HAR VIA         2022-05-04 09:56:26 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  CHATTLOGG ERK�NT ATT HAN HAR V�LDTAGIT                                                          
                                                                                          
  -                                              2022-05-04 09:56:27 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  BL.A GENOM ATT PENETRERA HENNE MED EN DILDO    2022-05-04 09:56:35 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  OCH SEDAN F� UTL�SNING P� HENNE                                                                     
  -                                              2022-05-04 09:56:36 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  ENL INR HAR                  
   MEN �R SJ�LV EV P� V�G HEM TILL                                                            
  DALGATAN D�R HAN BOR                                                                                
  -                                              2022-05-04 09:58:21 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  INR �R I LINK�PING                             2022-05-04 09:58:29 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  --                                             2022-05-04 09:58:33 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  F�RS�K ATT �VERL�MNA DETTA �RENDE TILL JOUREN  2022-05-04 10:03:26 3LEBA      RLC53-805  BESLUT     
  F�R VIDARE HANTERING, RVB LENA BAAKKI                                                               
  -                                              2022-05-04 10:04:28 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  RINGER JFUL NORD                               2022-05-04 10:04:34 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  �TKOMSTSKYDD �NDRAT                            2022-05-04 10:07:27 3FILT      RLC53-814  SYSTEM     
  --                                             2022-05-04 10:07:31 3FILT      RLC53-814  SIGNALEMEN 
 

Polismyndigheten 
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  MUNTLIGEN �VERL�MNAT TILL JFUL NORD SOM B�RJAR 2022-05-04 10:10:02 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  JOBBA MED �RENDET                                                                                   
  -                                              2022-05-04 10:10:03 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  L�T HR LIGGA KVAR                              2022-05-04 10:10:10 3FILT      RLC53-814  BESLUT     
  --                                             2022-05-04 10:10:14 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  INR BER�TTAR VIDARE ATT I SAMMA LGH SOM MT BOR 2022-05-04 10:10:55 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  P� �R EN  SKRIVEN                                                                            
  -                                              2022-05-04 10:10:55 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
             
                                                           
                                                                      
  -                                              2022-05-04 10:11:29 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  P                                    
                  2022-05-04 10:11:45 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  --                                             2022-05-04 10:11:48 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  TEL TILL PATRIK SJ�BERG SOM KONFRONTERADE GM   2022-05-04 10:12:05 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  VID M�RSTA STN >> 0760075779                                                                        
  -                                              2022-05-04 10:12:06 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  CHATTLOGGAR M.M FINNS SPARAT HOS INR DVS       2022-05-04 10:12:14 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  JAQUELIN                                                                                            
  -                                              2022-05-04 10:12:16 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  PATRIK SJ�BERG BER�TTDE F�R INR ATT I SAMBAND  2022-05-04 10:13:00 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  MED ATT GM KONFRONTERADES S� SA GM " �R DU                                                          
  HANNA? VARF�R FILMAR DU" >> N�R GM INSER ATT                                                        
  N�GOT �R LURT S� V�NDER HAN SIG OM G�R                                                              
  D�RIFR�N OCH S�GER " DET �R BARA FANTASIER"    2022-05-04 10:13:00 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  --                                             2022-05-04 10:13:01 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  UTPEKAD PERSON Henrik Per Andreas Ekholm       2022-05-04 10:13:16 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  --                                             2022-05-04 10:13:18 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  KOLLEGAN TILL PATRIK SJ�BERG SOM AGERADE SOM   2022-05-04 10:14:41 3FILT      RLC53-814  KOMMENTAR  
  FIKTIVA " HANNA" HETER  >>  VAR DEN                                                         
  SOM F�RST TOG KONTAKT MED GM OCH KORT D�REFTER                                                      
  ANSL�T PATRIK SJ�BERG                                                                               
  �tg�rdskod: 110                                2022-05-04 10:15:10 3FILT      RLC53-814  �TG�RDSKOD 
  (RLC)                                          2022-05-04 10:15:10 3FILT      RLC53-814  SYSTEM     
  UND FLAGGA SATT                                2022-05-04 10:15:29 3FILT      RLC53-814  FLAGGA     
  5301-20220504-0329 L�st/skrivit ut HRPC-493360 2022-05-04 10:24:45 034701     PC-493360  SYSTEM     
  -> PR548661 (from PC-493360) in session 45                                                          
  Utskriftsorsak:ANM�LAN                         2022-05-04 10:24:45 034701     PC-493360  SYSTEM     
  L�nkad Per H�ndelse 5301-20220504-0465         2022-05-04 12:09:20 3ANME      RLC53-815  SYSTEM     
  Gripna   Omh�   �vr.fb.                        2022-05-04 14:13:23 3FILT      RLC53-814  �TG�RDSKOD 
  5301-20220504-0329 AVSLUTAD                    2022-05-04 14:13:23 3FILT      RLC53-814  �TG�RDSKOD 
  5301-20220504-0329 L�st/skrivit ut HRPC-485091 2022-05-05 08:24:00 3KENI      PC-485091  SYSTEM     
  -> Microsoft Print to PDF (from PC-485091) in                                                       
  session 49                                                                                          
  Utskriftsorsak:LJUDFILER                       2022-05-05 08:24:00 3KENI      PC-485091  SYSTEM     
  L�nkad Per H�ndelse 5301-20220511-0271         2022-05-11 09:47:21 3ANNK      RLC53-813  SYSTEM     
  Utskriftsorsak:.                               2022-05-18 08:30:03 3JOJO      PC-419664  SYSTEM     
                                                                                                      
---- Relationer ----                                                                                  
   -                         5301-20220504-0465 L�NKADE AV OPERAT�R: 3ANME                            
   -                         5301-20220511-0271 L�NKADE AV OPERAT�R: 3ANNK                            
   - REGISTERSLAGNING         ALFVEN                                                           
   - UTPEKAD PERSON          Henrik Per Andreas Ekholm                                                
                                                                                                      
---- Till�ggstext ----                                                                                
  2022-05-04 10:07:27 3FILT      RLC53-814                                                            
       �TKOMSTSKYDD �NDRAT KBC53-891 KBC53-892 KBC53-893 KBC53-894 KBC53-895                          
       PC-419664 PC-421548 PC-429636 PC-450255 PC-454969 PC-454970 PC-466823                          
       PC-466830 PC-479317 PC-485091 PC-493087 PC-494479 PC-496222 PC-503621                          
       PC-503913 PC-700814 PC-736179 PC-736287 PC-761008 PC-761009 PC-761010                          
       PC-761011 PC-761012 RLC52-201 RLC52-211 RLC52-212 RLC52-213 RLC52-214                          
       RLC52-215 RLC52-221 RLC52-222 RLC52-223 RLC52-224 RLC52-225 RLC52-311                          
       RLC52-312 RLC52-321 RLC52-322 RLC53-001 RLC53-002 RLC53-003 RLC53-004                          
       RLC53-005 RLC53-006 RLC53-007 RLC53-008 RLC53-009 RLC53-010 RLC53-099                          
       RLC53-101 RLC53-102 RLC53-103 RLC53-104 RLC53-105 RLC53-106 RLC53-107                          
       RLC53-108 RLC53-109 RLC53-110 RLC53-111 RLC53-112 RLC53-113 RLC53-114                          
       RLC53-115 RLC53-116 RLC53-117 RLC53-118 RLC53-119 RLC53-120 RLC53-121                          
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       RLC53-122 RLC53-123 RLC53-124 RLC53-125 RLC53-126 RLC53-127 RLC53-131                          
       RLC53-801 RLC53-802 RLC53-803 RLC53-804 RLC53-805 RLC53-807 RLC53-808                          
       RLC53-810 RLC53-811 RLC53-812 RLC53-813 RLC53-814 RLC53-815 RLC53-820                          
       RLC53-821 RLC53-822 RLC53-823 RLC53-824 RLC53-825 RLC53-826 RLC53-827                          
       RLC53-828 RLC53-829 RLC53-830 RLC53-831 RLC53-832 RLC53-833 RLC53-834                          
       RLC53-835 RLC53-836 RLC53-837 RLC53-838 RLC53-839 RLC53-840 RLC53-841                          
       RLC53-842 RLC53-843 RLC53-844 RLC53-845 RLC53-855 RLC53-870 RLC53-871                          
       RLC55-201 RLC55-202 RLC55-203 RLC55-204 RLC55-205 RLC55-206 RLC55-207                          
       RLC55-208 RLC55-209 RLC55-210 RLC55-211 RLC55-212 RLC55-213 RLC56-201                          
       RLC56-202 RLC56-211 RLC56-212 RLC56-213 RLC56-214 RLC56-215 RLC56-216                          
       RLC56-217 RLC56-218 RLC56-219 RLC56-301 RLC56-311 RLC56-312 RLC56-313                          
       RLC56-314 RLC56-315 RLC56-316 RLC56-317 RLC56-318 RLC56-319 RLC56-411                          
       RLC56-412 RLC56-413 RLC58-201 RLC58-202 RLC58-203 RLC58-204 RLC58-205                          
       RLC58-801 RLC58-802 RLC58-803 RLC58-804 RLC58-805 RLC58-806 RLC58-807                          
       RLCR3-102 RLCV9-101 RLCV9-102 RLCV9-103 RLCV9-104                                              
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Tider från dagen misstänkt blev konfronterad och gripen.  

 

Tider från dagen då misstänkt Henrik blev konfronterad av Dumpen.se och sedan gripen på Dalgatan 

5 D i Märsta. "Hanna" är dumpens alias som Henrik tror att han chattat med.  

1. Klockan 9.30 har misstänkt och "Hanna" stämt träff på Märsta station. Misstänkt blir då 

istället konfronterad av personal ur ”Dumpen.com” på Märsta station.  

2. Klockan 09.48 kommer samtalet in till Regionledningscentralen om att Henrik Ekholm har 

lämnat Märsta station efter konfrontation med dumpen 

3. Klockan 10.20 Polispatrullen på jouren får ärendet till sig. 

4. Klockan 11.37 Tas beslut om att Henrik är anhållen i sin frånvaro.  

5. Klockan 12.53 Henrik anhålls i sin bostad av patrull. 

 

Detta som följer är en sammanställning med kontakter som Henrik upprättade den morgonen som 

han skulle möta ”Hanna”(dumpen) vid Märsta station 4/5 -2022, chattarna är från före och efter 

konfrontationen med dumpen.se. Henrik slutar inte skriva med dessa konton efter konfrontationen. 

Henrik tar även kontakt med nya konton efter konfrontationen.  

 

 Klockan 04.56 skriver Henrik ”Hi, hru” till ett konto från en grupp som heter ”Fun times all 

ages” 

 Klockan 05.02 skriver Henrik ”Hi, hru” till ett konto från en grupp som heter ”Fun times all 

ages” 

 Klockan 05.04 skriver Henrik ”Hej, hur är läget?” till en tjej som kallar sig Alicia ur gruppen 

”unga tjejer som gillar äldre” 

 Klockan 05.09 skriver Henrik ”Hej, hur är läget?” till ett konto som heter Sisile från gruppen 

”Unga tjejer som gillar äldre”. 

 Klockan 05.26 skriver Henrik ”Hej, hur är läget?” till ett konto som heter Emelie från gruppen 

”Hitta nya vänner <3”. 

 Klockan 05.33 skriver Henrik ”Hej, hur är läget? Vart bor du?” till ett konto som heter ”S a” 

från gruppen ”kuksug Stockholm”. 

 Klockan 05.39 skriver Henrik ”hej, hur är läget? Till kontot som heter ”Tova” från gruppen 

Söker unga sthlms tjejer” 

 Klockan 05.41 skriver Henrik ”Hej, hur är läget?” till kontot som heter Göteborgs Villan från 

gruppen ”Djursamlag”. 

 Klockan 06.00 skriver Henrik ”Läget, ålder å bor?” på Snapchat från sitt konto. 

 Klockan 06.00 skriver Henrik till ett annat konto på Snapchat ”Läget? Ålder å bor?” 

 Klockan 06.04 skriver Henrik ”Hej, hur är läget” till ett konto som heter ”Lindi” från gruppen 

”Tjejer busar också” 

 Klockan 07.44 skriver Henrik på Snapchat ””Läget? Ålder å bor?” till en tjej som skriver att 

hon är 12, då skriver Henrik att han är 15.  

 Klockan 08.56 skriver Henrik ”Hej, jag hoppas det är ok att pma dig? Ålder å bor?” till ett 

konto som heter ”Sofi” på KIK från gruppen ””KK_norrort”. Henrik frågar sedan klockan 9.00 

om ”Sofie” har några barn.  

 Klockan 09.20 skriver Henrik till en person på snapchat ”Läget? Ålder och bor?” 
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Här efter sker konfrontationen mellan misstänkt och Dumpen på Märsta station, de hade stämt 

träff 09.30 och 09.48 kommer larmet från dumpen in till polisen. Därefter fortsätter misstänkt 

chatta.  

 Klockan 10.02 skriver Henrik till en person på snapchat ”Läget? Ålder å bor?” 

 Klockan 10.04 frågar Henrik kontot ”Tova” om hon någon gång varit med någon äldre. 

”Tova” skriver att hon är oskuld och Henrik ber henne skicka en live bild för att bekräfta att 

hon inte är en ”fejkprofil” 

Klockan 12:53 grips Henrik i sin lägenhet.  

 

I tjänsten, 

 Pa Lindberg 
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Initiala utredningsåtgärder

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredningsjour 14 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Andersson, Johan
Datum

2022-05-18
Tid

10:47
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Jag, Pa. J. Andersson jobbar den 4 maj 2022 som jourutredare på Solna polisstation. Kring klockan 
10:20 blir jag kontaktad av JFUL Nord och får strax därefter händelserapporten från RLC som inkom 
någon gång efter klockan 09, detta efter att personalen på Dumpen.se hade konfronterat misstänkt. Jag 
börjar jobba i ärendet kring kl 10:30.
Jag kontaktar vittnet Jacquelinne och påbörjar även anmälningsupptagning. I detta skede ansluter Pa. 
C. Degen till ärendet och hon kontaktar samtidigt vittnet 
Så fort ärendet har blivit godkänt kontaktar jag dagjouren för Norrorts åklagarkammare och beslut tas 
kl. 11:37 om att misstänkt i ärendet är anhållen i sin frånvaro samt att polisen skall företa 
husrannsakan hemma hos misstänkt.
I samband med åklagarkontakten ansluter även Pa. M. Björk samt Pa. M. Byström till ärendet och jag 
ger dem uppgiften att omgående åka och gripa misstänkt på aktuell adress.
Jag och Pa. Degen kvarstannar för att lösa resterande administrativt arbete och åker sedan ut till 
aktuell adress i Märsta. När jag och Pa. Degen anländer till Märsta sitter misstänkt gripen i baksätet i 
Pa. Björk och Pa. Byströms bil, misstänkt har papperspåsar på händerna. Pa. Björk sitter bredvid 
misstänkt i baksätet. Misstänkt greps kl. 12:53.
Jag kontaktar åter igen Norrorts åklagarkammare för att anmäla gripandet av misstänkt. Åklagaren tar 
även då beslut om avspärrning av aktuell lägenhet samt kroppsbesiktning av misstänkt genom 
läkarundersökning. Jag tillfrågar även misstänkt vad för försvarare han önskar då åklagaren tänkt 
skicka in framställan om försvarare omgående. Misstänkt verkar då likgiltig kring sin situation och 
frågar enbart kring vad som gäller med försvarare. Misstänkt visar inga kroppsliga tecken och 
uttrycker sig inte verbalt så som att situationen är besvärande för honom.
I övrigt har jag eller Pa. Degen ej haft kontakt med misstänkt.
Efter detta samtalar jag med Pa. Byström som berättar att misstänkt har sagt att han har tvätt i 
tvättstugan som han gärna inte vill lämna kvar. 
Jag, Pa. Degen och Pa. Byström letar upp tvättstugan och ser att torktumlaren är fylld till ungefär två 
tredjedelar med torr tvätt. Pa. Byström och Pa. Björk lämnar därefter med misstänkt och han 
transporteras till arresten i Solna. Därefter anländer låssmed som byter låscylinder på misstänkts 
lägenhet.
Efter kontakt med Forensisk Station Tegen tar jag och Pa. Degen ur tvätten och lägger den i 
misstänkts medhavda kassar och placerar dessa i köket i misstänkts lägenhet. Detta då 
spårsäkringsmöjligheter ansågs vara obefintliga men en dokumentation av vad som hade blivit tvättat 
skulle ske senare.
Efter vidare kontakt och överläggning med kriminaltekniker på forensisk station Tegen gör jag och 
Pa. Degen enbart en ytterst ytlig husrannsakan i syfte att beslagta elektronik som är avslagen, utan 
strömkälla och som ligger synligt. En laptop påträffas i ett förråd som ansluter till hallen i lägenheten.
Det påträffas även två stycken sexleksaker i en påse på vardagsrumsgolvet föreställande vad jag och 



Pa. Degen uppfattar som barnkroppar. Dessa består av en del av svanken, en rumpa med tillhörande 
anus samt en vagina och en bit av låren. Dessa fotodokumenteras och kvarlämnas i lägenheten.
Då misstänkt haft flertalet timmar på sig från att han blev konfronterad till att han greps går jag och 
Pa. Degen även igenom soprummet till fastigheten. Där bärgas en hårddisk samt iphone av äldre 
modell som var slängda i soptunnan för elektronik.
Efter detta återvänder jag och Pa. Degen till Solna polisstation.
Detta PM upprättas i efterhand på begäran av handläggare i ärendet, således har jag ingen minnesbild 
av patrullnummer, misstänkts adress i Märsta samt vissa tider gällande när HR upprättades eller exakt 
när åklagare kontaktades vid flera tillfällen. Detta är i skrivande stund min minnesbild av 
händelseförloppet. Jag har i skrivande stund inte tillgång till ärendet vilket gör att jag inte kan 
kontrollera min minnesbild gentemot diarieförda tider.
/I tjänsten
Pa. J. Andersson
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PM
Kontakt med anmälare

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Andersson, Johan
Datum

2022-05-04
Tid

11:49
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad får i uppgift att kontakta anmälaren tillika vittnet i ärendet. Anmälaren 
omnämns härefter J.

J uppger att hon gärna inte vill att hennes personnummer förekommer i ärendet då hon jobbat 
en viss tid för Dumpen.se och att de kan få konsekvenser för henne. J uppger däremot att om 
det krävs för ärendegången så har hon inga problem att vittna i detta ärende.

J uppger att hon fick kontakt med misstänkt i fredags, 29/4.  Han var inne på en sida på appen 
kik. Han var inne på en sida som handlar om incest, han skrev till J och frågade om hon var 
kvinna, hennes ålder och vart hon bor. J berättar att hon är 40 år och påstår att hennes profil 
bor i Nyköping och att profilen heter "Hanna".

Js profil har även en pojke som är 4 år. , 
därefter går de över till wicker och krypterat. Hans wikr kontot är a1d3n1111.

J informerar honom att de är flera vuxna som träffas med barn, och när vi skriver så skriver 
han till en annan profil J har som heter "Tess". J skriver att hon vet vem han är från "Tess" 
eftersom han har pratat med "Hanna". 

Misstänkt berättar att  att han har 
penetrerat henne med fingar och fått utlösning på hennes kön.

Han beskriver att han har försökt penetrera henne med sitt kön men att hon slingrar sig samt 
använt en liten dildo på henne.

J och misstänkt bestämmer att de skulle träffas idag, J skulle åka från Nyköping och hämta 
honom i Märsta.

Misstänkt smsade J till hennes "dumpentelefon" från sin privata. Det var knutet till misstänkts 
namn via swish och han har skickat bild på sig själv.  

Då kände J och Dumpen att de behövde stämma träff för konfrontation,  
  



Misstänkt kom till pressbyrån vid Märsta och mötte upp  och Patrik och frågade om det 
är  som är Hanna. Misstänkt ifrågasätter varför hon filmar och hon säger att hon är från 
dumpen.

Undertecknad har identifierat anmälaren via kontrollfrågor och vid behov kan ovan 
information föras in som vittnesförhör efter kontakt med anmälaren.

/I tjänsten
Pa. J. Andersson
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PM
Uppgifter från förskolan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Degen, Christine
Datum

2022-05-04
Tid

16:02
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christine Degen

Uppgiften avser

Uppgift

I samtal med Emelie från socialtjänsten framkommer det att  märkt en 
skillnad på  samband med blöjbyte de senaste två månaderna.  har skrikit 
och spänt sig och inte velat byta blöja. Detta har förskolan dokumenterat.  

   
. Förskolan har vid detta tillfälle inte haft någon tanke på att den förändringen kunnat 

ha något att göra med sexuella övergrepp av något slag. Det har inte varit några skador på 
 vid dessa tillfällen. 

Kontaktuppgifter  förskola 
Anneli 073-6665334

I tjänst
/ Pa Degen 



PM
Ang Tvätt

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Degen, Christine
Datum

2022-05-04
Tid

17:13
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christine Degen

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Ekholm, Henrik Per Andreas Berörd person
Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att patrullen skall transportera in MT till Solna polisstation var MT väldigt 
angelägen om att den tvätt han har i tvättrummet skall tas om hand. I tvättstugan påträffas tre 
st tomma plastkassar samt torr tvätt i torktumlaren.
Patrullen fick känslan av att MT möjligen tvättat bort möjliga spår eller bevis och därför var 
så angelägen om tvätten. Efter kontakt med NFC beslutades att kläderna skulle lämnas i 
lägenheten och inte dokumenteras vidare. Möjliga spår är borttvättade. Tvätten ställdes i de 
tre plastpåsarna innanför öppningen till köket. 

  
 

Det påträffades inte några sängkläder i tvätten. 

I tjänst
/ Degen 



PM
Frihetsberövandet av Henrik

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BF-IGV 3 LPO Vällingby
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Byström, Martin
Datum

2022-05-19
Tid

00:51
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Martin Byström

Uppgiften avser

Uppgift

FRIHETSBERÖVANDET AV HENRIK
Pa M. Byström och Pa M. Björk från Krimjouren Solna fick 2022-05-04 i uppgift verkställa 
ett anhållningsbeslut där Henrik var anhållen i sin frånvaro. Patrullen åkte till Henriks 
hemadress på Dalgatan 5 D i Märsta och knackade på dörren. Henrik öppnade dörren och 
frihetsberövades omedelbart i hallen kl. 12:53. En skyddsvisitation av Henrik genomfördes i 
hallen och lägenheten söktes igenom och det visade sig att Henrik var ensam hemma. Henrik 
upplevdes som nervös eftersom båda hans ben skakade under skyddsvisitationen. Henrik var i 
övrigt lugn och medgörlig under hela ingripandet och även under intransporten till arresten i 
Solna. Patrullen frågade Henrik om han har några mobiltelefoner eller datorer i lägenheten 
och Henrik uppgav att det enda han har är en mobiltelefon. Henrik berättade att hans 
mobiltelefon ligger i en garderob i hans sovrum och det var även där som patrullen påträffade 
Henriks mobiltelefon. Patrullen frågade efter koden till mobiltelefonen och Henrik berättade 
vad han har för kod och den visade sig stämma och patrullen satte telefonen i flygplansläge. 
Henrik uppgav att    

TIDPUNKTER
HR inkommer omkring kl. 09:30
Patrullen får uppdraget omkring kl. 10:20
Beslut om att Henrik är anhållen i sin frånvaro kl. 11:37
Henrik frihetsberövas i sin bostad kl. 12:53

I tjänsten
Pa M. Byström



Datum

2022-05-05

Diarienummer

5000-K499148-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

1. Bild på svart/röd ryggsäck med Asaklitt tryck på. Hänger i misstänkts hall. 

2. Stillbild från konfrontationsvideon som finns på Dumpen.se. På stillbilden syns en likadan

ryggsäck med samma logga "Asaklitt". 

3. Likadan ryggsäck som fotograferats i misstänkts hall. 

4.  Stillbild från konfrontationsvideon som finns på Dumpen.se. På stillbilden syns en likadan

ryggsäck med samma logga "Asaklitt". 

5.  Stillbild från konfrontationsvideon som finns på Dumpen.se.

6. Likadan ryggsäck hängandes i misstänkts hall. 

7. Plastpåse hittade i ryggsäcken som fotograferats ovan. 

8. 15 stycken kondomer som legat i samma plastpåse som nämnts ovan. 

9. Stillbild från konfrontationsvideon som finns på Dumpen.se. 

10. Likadan ryggsäck hängandes i misstänkts hall. 

11. Stillbild från konfrontationsvideo från Dumpen.se. På videon syns misstänkt. 

12. Stillbild från konfrontationsvideo från Dumpen.se. På videon syns misstänkt. 

13. Stillbild från konfrontationsvideo från Dumpen.se. På videon syns misstänkt. 

14. Plastpåse hittade i ryggsäcken som fotograferats ovan. 

15. 15 stycken kondomer som legat i samma plastpåse som nämnts ovan i ryggsäck som

fotograferats ovan. 

16. Plastpåse som hittats i samma ryggsäck som ovan.

Sida 1 (17)
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1. 

Sida 2 (17)

Fotografi(er) Bildbilaga Ryggsäck, 2022-05-05 22:12   diarienr: 5000-K499148-22 30



2. Stillbild från "konfrontationsvideo" från dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som fotograferades i misstänkts

hall.

Sida 3 (17)
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3. 
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4. Stillbild från "konfrontationsvideo" som är uppladdad på dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som

fotograferades i misstänkts hall.
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5. Stillbild från "konfrontationsvideo" som är uppladdad på dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som

fotograferades i misstänkts hall.

Sida 6 (17)
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6. Ryggsäck hängandes i hallen.
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7. 

Sida 8 (17)

Fotografi(er) Bildbilaga Ryggsäck, 2022-05-05 22:12   diarienr: 5000-K499148-22 36



8. 15 kondomer som hittades i en plastpåse liggandes i en ryggsäck upphängd i hallen.
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9. Stillbild från "konfrontationsvideo" som är uppladdad på dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som

fotograferades i misstänkts hall.
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10. Ryggsäck hängandes i hallen.
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11. Stillbild från "konfrontationsvideo" som är uppladdad på dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som

fotograferades i misstänkts hall.
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12. Stillbild från "konfrontationsvideo" som är uppladdad på dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som

fotograferades i misstänkts hall.
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13. Stillbild från "konfrontationsvideo" som är uppladdad på dumpen.se. På denna bild syns samma ryggsäck som

fotograferades i misstänkts hall.
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14. Plastpåse med 15 kondomer i. Hittades i ryggsäck hängandes i hallen.

Sida 15 (17)
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15. 15 kondomer som hittades i en plastpåse liggandes i en ryggsäck upphängd i hallen.
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16. 
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PM
Genomgång av mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Abas, Shiva
Datum

2022-05-04
Tid

17:44
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Shiva Abas

Uppgiften avser

Uppgift

Jag gick övergripande igenom Henriks telefon i syfte att se om det fanns något av intresse för 
utredningen. 

Genomgången gick till på enklaste sätt där jag gick in de fotoalbum som fanns i telefonen och 
skrollade. Telefonen var i flygplansläge under hela genomgången

Det finns ett antal olika fotoalbum, ett album heter ''Download'' och i det albumet finns 
många bilder/filmer som föreställer nakna barn i olika ställningar, bilder på könsorgan 
tillhörande barn. Det finns även nakna bilder på kvinnor som ser ut att vara över 18 år. 

Majoriteten av bilderna föreställer barn, uppskattningsvis under 15 år. Det finns även många 
bilder där barnen uppskattas vara under 10 år. 

 En del av bilderna föreställer barn som ligger helt nakna på en säng med särade ben där 
könsorgan blottas. En del bilder föreställer barn som har på sig kläder på överkroppen men 
som är nakna nedtill. En bild föreställer en naken tjej med särade ben där en flaska penetrerar 
hennes underliv. På en del av bilderna syns barnens ansikten, dock inte på alla bilder.

Det går att trycka på varje enskild bild där man kan få fram ett datum och en tid, troligen är 
det datumet för när bilden/filmen laddats ner. Det finns material som verkar vara nedladdat på 
brottsdagen (4 maj) och sen med några dagars mellanrum finns det mer material nedladdat. 
Det första videoklippet i albumet har datumet 1 juni 2009. Därefter finns nedladdat material 
ända fram tills brottsdagen. 

I albumet ''Download'' kunde jag inte hitta material på målsägande. 

Det finns även andra album i telefonen, ett album heter ''Kamera'' och i det albumet finns 
selfies på Henrik, bilder på manligt könsorgan, ett filmklipp på en tjej/kvinna som tar av sig 
sina kläder  

Ett annat album heter ''Screenshots'' där det mestadels är skärmdumpar från SL 
appen/hemsidan på olika resmål. 



I tjänsten
Pa Shiva Abas
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Förhör
Förhör 

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor i PIL
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hör med anledning av brott

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Christine Degen
Förhörsdatum

2022-05-04
Förhör påbörjat

10:43
Förhör avslutat

10:58
Förhörsplats

Sundbybergsvägen 15
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs kursivt. 

 Fritt. 
Driver sidan dumpen.se tillsammans med Patrik Sjöberg. Vi utger oss för barn och mammor. 
Vi finns i pedofilgrupper och incestgrupper. Vi väntar på att bli kontaktade av pedofiler. En 
av våra fiskare blir kontaktade av man. Vår fiskare uppger att hon har en väninna som har en 
dotter som mannen får förgripa sig på. Dottern är 1,5 år.  

.  
   

k. 

 Har ni chattloggarna på bild? 
Ja, vi kan maila in dem.

 Har ni fått fram något ID på honom? 
Vår fiskare har fått det 840319-0153.    

 Hur har ni fått fram hans ID?
Han har skickat livebilder på sig själv. Lämnat ut sitt telefonnummer som är anslutet till 
Swish. Sen dyker han upp på platsen idag och frågar om det är jag som är Hanna.  

 Hans telefonnummer har du det? 
Jag har det långt bak i loggen.

Han och vår fiskare har haft kontakt en vecka kanske. Han har tagit kontakt med en annan av 
våra tonårskonton för att träffa dem i sexuellt syfte. 



Är det något mer som vi behöver veta just nu? 
Socialtjänsten står med oss på platsen och vill veta hur de ska jobba vidare. Han hyr 
lägenheten av   

 
 

 Hur vet ni om henne? 
Via skatteverket. 

 Uppläst och godkänt från anteckningar. 

Kl. 10:58
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Förhör
#1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Liljegren, Jacquelinne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor & egna

uppgifter

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grov våldtäkt mot barn, Fullbordat
Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Vittnets kontakter med misstänkt

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Johan Andersson
Förhörsdatum

2022-05-04
Förhör påbörjat

15:56
Förhör avslutat

16:25
Förhörsplats

Solna Polisstation
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

JA

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Jacquelinne informeras om att detta är ett vittnesförhör.

 Jacquelinne ombeds berätta om hennes kontakt med Henrik.

Vi fick kontakt i fredags, 29/4. Han var inne på en sida på appen kik. Han var inne på en sida 
som handlar huvudsakligen om incest, han skrev till mig och frågade om jag var kvinna, min 
ålder och vart jag bor.

Jag berättar att jag är 40 år och påstår att min profil bor i Nyköping och att min profil heter 
"Hanna".

Min profil visar att jag har en pojke som är 4 år.  
därefter går vi över till wicker och krypterat. Hans wikr kontot är a1d3n1111.

Jag informerar honom att vi är flera vuxna som träffas med barn, och när vi skriver så skriver 
han till en annan profil jag har som heter "Tess".

Jag skriver att jag vet vem Henrik är från "Tess" eftersom han har pratat med "Hanna".  
 

 
.



Vi bestämmer att vi skulle träffas idag, jag skulle åka från Nyköping och hämta honom i 
Märsta.

Så han har under dagarna haft kontakt med Hanna och Tess.

Han sms:ade mig till min "dumpentelefon" från sin privata. Det var knutet till hans namn via 
swish och han har skickat bild på sig själv. 

 
 När vi bestämde att träffas  skrev han Tess har ju ändå barn 

hemma vilket han skrev till "Hanna".

Han kom till pressbyrån vid Märsta och mötte upp  och frågade om det är hon som är 
Hanna. Han ifrågasätter varför hon filmar och hon säger att hon är från dumpen.

 

 När ni pratade i telefon, vad sa han då?
Han blev förvånad över att jag ringde honom. När han svarade sa jag att jag ville kolla att 
"han var han". Jag sa att vi ska iväg på valborgsfirande så jag kunde bara prata några minuter. 
Då sa han att . Han sa att 

 

Jag frågade också om de skulle på något valborgsfirande men han sa att han hade glömt att 
det var valborg, därefter kände jag att jag behövde avsluta samtalet.

Uppläst från konceptanteckningar utan invändning.

Förhör med Liljegren, Jacquelinne; 2022-05-04 15:56   diarienr: 5000-K499148-22 51



2022-5000-BG50113-1 

 

Bild IMG_1115 har påträffats under följande filsökväg:  

Windows\Users\Patrik\Desktop\Henrik CV och perbrev\  

Bild 10000000000001C2000001FEFED04588 och bild thumbnail har påträffats under följande filsökväg: 

Windows\Users\Patrik\Desktop\Henrik CV och perbrev\CV nu version.zip\Henrik Ekholm 

CV.docx\word\media\ 

 

2022-5000-BG50113-3 

 

Bild f1abdc4bb16b4d46ab74a77a948a7877 har påträffats under följande filsökväg: 

C:\WINDOWS\Skrivbord\Ikoner\gpolicedemo\Readme\ 

Bild HP Image Zone Express Desktop har påträffats under följande filsökväg: C:\WINDOWS\Application 

Data\Image Zone Express\ 

Bild MVC-003S har påträffats under följande filsökväg: 

C:\WINDOWS\Skrivbord\Ikoner\gpolicedemo\Readme 

 

2022-5000-BG-50553-19 

 

Bild 995755_503084243099796_1899905570_n_5 har påträffats under följande filsökväg: NO 

NAME\Blandat\jag\ 

Bild 10273912_652104601531092_9046410853248678706_n har påträffats under följande filsökväg: 

NO NAME\Blandat\jag\ 

 

2022-5000-BG50694-6 

 

Bild 0bb45dc24ec47ba3cda0c5c065ccbb23188b83ad har påträffats under följande filsökväg: 

C:\Users\Patrik\AppData\Roaming\Apple 

Computer\MobileSync\Backup\c48a395ea21ae33229664acc7ecb61c8485f6726\ 

Det har påträffats två bilder med samma filnamn 7e938b18d5c62846, varav den ena bilden har en 

upplösning som är 96x96 pixlar och är av formatet .bmp, och den andra en upplösning på 256x256 pixlar 

och är av formatet .jpg. Båda dessa bilder har raderats från filsystemet, men kan ha använts i doumentet 
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Henrik Ekholm CV.docx som finns sparad under: C:\Users\Patrik\Desktop\Henrik CV och perbrev\CV nu 

version.zip.\ 

Bild IMG_0006_2 haqr påträffats under följande filsökväg: C:\Users\Patrik\Desktop\Bilder\ 

BG-53514-1 

 

Bild 2b897238-eede-4b81-808b-8bfd6535dc8d påträffades under följande filsökväg: OS\Documents and 

Settings\All Users\Dokument\Mina bilder\Exempelbilder\Ny mapp\Ny mapp(2)\dhdhdrrgrgrrg\ 

Bild 42ca37c7-30dc-4e68-9f42-a1e834c1fa75 påträffades under följande filsökväg: OS\Documents and 

Settings\All Users\Dokument\Mina bilder\Exempelbilder\Ny mapp\Ny mapp(2)\bfxbnfdnddndtnth\ 

Bild 53ce854f-1e7c-4e31-bb2b-580885aaed5b påträffades under följande filsökväg: OS\Documents and 

Settings\All Users\Dokument\Mina bilder\Exempelbilder\Ny mapp\Ny mapp(2)\dhdhdrrgrgrrg\ 

Bild 334bdc2a-3870-46d5-9768-b42110f08d96 påträffades under följande filsökväg: OS\Documents and 

Settings\All Users\Dokument\Mina bilder\Exempelbilder\Ny mapp\Ny mapp(2)\bdsbdrbrbbrvvvfx\ 

Bild 1496865954002 påträffades under följande filsökväg: OS\Documents and Settings\All 

Users\Dokument\Mina bilder\Exempelbilder\Ny mapp\Ny mapp(2)\kikstuff\ 

Bild 001, 002, 003, 003_2, 004, 004_2, 005, 006, 006_2, 007, IMG0000 samt IMG0000_2 har påträffats 

under följande filsökväg: Documents and Settings\Henrik\Mina dokument\Mina bilder\bilder på mig 

m.m\ 

Bild Min bild 1 påträffades under följande filsökväg: OS\Documents and Settings\Henrik\Application 

Data\Skype\Pictures\ 

BG-53514-9 

 

Bild Picture 21 påträffades under följande filsökväg: NO NAME\Documents\Pictures\. 

BG-61470-10 

 

Bild Bild på mig påträffades under följande filsökväg: NO NAME\Documents\Mina dokument\. 

Bild CIMG0330[1] påträffades under följande filsökväg: NO NAME\Documents\Pictures\. 

Bild CIMG0335[1] påträffades under följande filsökväg: NO NAME\Documents\Pictures\. 

BG-69351-4 

 

Bilderna 131876, 131879 samt 131923 påträffades under följande filsökväg: LOST.DIR\ 
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Bild 1519751513152 påträffades under följande filsökväg: DCIM\.thumbnails 
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Undersökningsprotokoll 1 (39) 

 
Datum 

Region Stockholm 2022-09-27  

Utredningsenheten Diarienr (åberopas vid korresp)  

Regionalt it-brottscentrum 5000-K499148-22  

   
  

 
 

Undersökningsprotokoll avseende 2022-5000-BG50092-10 
 

 
Utredare 

Varona Farbodi 
Telefon till utredare 

 

Handläggare på IT-forensiska sektionen 

Gavin Harris 
Medundersökare 

 

 
Undersökningstyp 

Mobiltelefonundersökning 

Inkom till IT-forensiska sektionen 

2022-05-05 
Undersökningen påbörjat datum 

2022-08-15 

Undersökningsadress 

Polismyndigheten, Sollentuna 

 

Inledning 

Mobiltelefonen anträffades bland den misstänktes tillhörigheter i arreseten på 

Polismyndigheten i Solna 2022-05-04.  

Beslaget 2022-5000-BG50092-10 inkom till It-forensiska gruppen i syfte att 

genomgå en It-forensisk undersökning. Utredaren i ärendet har följande 

frågeställningar; 

Utred hur mt tagit emot/laddat ned BP  
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Sammanfattning 

Mobiltelefonen innehåller mer än 4 200 bilder och filmer som misstänks vara 

av barnpornografisk karaktär. 

Cirka 3280 bilder och filmer av barnpornografisk karaktär har sparats under 

sökvägen Root\media\0\.SafeFolderAndVault som tillhör den krypterade 

applikationen Safe Folder: Keep Secure Photo Vault App Lock (1.0.86).  

 

Cirka 250 bilder och filmer har påträffats under sökvägen 

Root\media\0\Download som är standardmappen som används för 

neddladade filer.  

 

Det har även påträffats barnpornpografiska filer samt historik under 

applikationssökvägen till fildelningstjänsten Mega 

Root\data\mega.privacy.android.app\files\MEGA Offline samt under 

sökvägen till applikationen TorBrowser 

Root\data\org.torproject.torbrowser\cache\mozac_browser_thumbnails\th

umbnails. Det faktum att filerna samt filhistoriken har påträffats under 

sökvägarna ovan tyder på att dessa applikationer kan ha använts för att ladda 

ner samt spara material av barnpornografisk karaktär. 
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Innehållsförteckning 
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Safe Folder: Keep Secure Photo Vault App Lock (1.0.86) ............................. 6 

Tor Browser: Official, Private, & Secure ..................................................... 10 
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Analys och slutsats .............................................................................................. 19 

Skadlig programvara ....................................................................................... 19 
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Bilaga 1 moz_places ............................................................................................ 21 

Bilaga 2 moz_bookmarks .................................................................................... 27 

Bilaga 3 Mega fil-lista .......................................................................................... 33 
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2022-5000-BG50092-10 

Telefon 

Fabrikat:  Mototola 

Modell:  Moto G6 Play XT1922-3 

IMEI:  351844096559576 

Kod: 2583 

  

SIM-kort 

ICCID:  89462046111310705972 

Operatör: Comviq 

Tlfnr: +46739087097 
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Iakttagelser och undersökningar 

Beslaget 2022-5000-BG50092-10 inkom påslagen, satt i flygplansläge med känd 

kod:2583. Inga synliga skador på fram och baksida. 

Beslaget har genomgått en extraktion med hjälp av It-forensiskt verktyg, V1. 

Följande konton har registrerats på mobiltelefonen: 

Android Backup : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Facebook : henrik.ekholm.96 

Gmail : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google Backup : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google Drive : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google Photos : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Google Play : henrik.ekholm1984@gmail.com 

Mega : qw3rty@protonmail.com 

Snapchat : andreaserik2022  

KIK: Sthlmsman38sökertjejPMOpen, qw3rty14_9I5@talk.kik.com   

Wickr: a1d3n1111  

Keep Secure Photo Vault App Lock: henrik.ekholm@gmail.com 
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Safe Folder: Keep Secure Photo Vault App Lock (1.0.86) 

Det krypterade filhanteringsprogrammet com.safefolder.photovault1 

installerades någon gång före 2021-11-09, och uppdaterades 2022-03-24. 

Applikationen finns både som en gratis med reklam och en betalversion. Bilden 

nedan visar applikationens huvudsida. 

 

Applikationen innehåller flera funktioner, och ger användaren bland annant 

möjligheten att låsa applikationer med kod, spara bilder, filmer och 

anteckningar samt surfa på internet.   

Innehållet i filen com.safefolder.photovault_preferences.xml som visas nedan 

visar att applikationen har registerats med e-postadressen 

                                                      

1 Tagen från play.google.com ” Safe folder vault app lock help you to hide private photos, 

secure videos, lock contacts, secure notes, private incognito browser, wifi file transfer, use 

social media, free cloud backup, google drive backup.” 

“Secure folder lock app to keep safe privacy with file manager, protect video locker, photo 

locker vault app with safe gallery lock app” 
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henrik.ekholm1984@gmail.com och att lösneordet för applikationen är 

qw3rty. 

 

Filen Usage stats monthly registerar mobilanvändarens använding av 

applikationer månadsvis. En analys av filen Usage stats monthly 

1648678295215 visar att applikationen com.safefolder.photovault har startats 

11 gånger och varit i bruk i 2132331 millisekunder  (35.5 minuter) mellan 2022-

03-31 00:11:35 UTC+22 och 2022-04-25 11:11:17 UTC+2. En skärmdump från 

filen som innehåller okonverterade tider visas nedan. 

 

1142 bilder av barnpornografisk karaktär har mellan 2021-11-12 och 2022-04-

25 sparats i en undermapp till mappen Photos (.images) under: 

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.images\Download. Mappen är 

tillgänglig för normala användare. 

1651 filmer av barnpornografisk karaktär har mellan 2021-11-09 och 2022-04-

25 sparats i en undermapp till mappen Video (.video) under: 

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.video\Download. Mappen är tillgänglig 

för normala användare. 

Undermappen Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.images\Download 

skapades automatiskt när applikationsanvändaren flyttade den första bildfilen 

                                                      

2 Koordinerad universell tid (UTC, kompromissförkortning mellan engelska Coordinated 

Universal Time och franska temps universel coordonné) är en utgångspunkt för exakta 

tidsangivelser världen över. Tidsangivelsen skiljer sig med en timme i förhållande till 

centraleuropeisk tid som tillämpas i Sverige. När klockan är 12:00 enligt UTC är den 13:00 i 

Sverige (normaltid) och 14:00 (sommartid). 
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från default nedladdingsmappen: Root\media\0\Download3. Även 

undermappen Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.video\Download 

skapades också på samma sätt, men då i samband med att den första 

videofilen flyttades över från Root\media\0\Download. 

Applikationsdatabasen safeFolder.db är en SQLite4-databas som loggar ett 

flertal olika funktioner som utförs av applikationen Safe Folder: Keep Secure 

Photo Vault App Lock (1.0.86). 

Tabellen tblImages i databasen safeFolder.db visar att mellan 2021-11-12 och 

2022-04-25 flyttades 1367 bildfiler från mappen Root\media\0\Download till 

den applikationsskyddade mappen 

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.images\Download.  

Tabellen tblVideo i databsen safeFolder.db visar att mellan 2021-11-12 och 

2022-04-25 flyttades 2911 videofiler från mappen Root\media\0\Download 

till den applikationskyddade mappen  

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.video\Download. 

Filnamnen på filerna som är av barnpornografisk karaktär som finns i 

mapparna:  Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.images\Download och 

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.video\Download överenstämmer med 

filnamnen som finns i tabellerna som beskrivs ovan och indikerar att filerna 

först kan ha laddats ner till Root\media\0\Download och sedan flyttats till de 

applikationsskyddade mapparna.  

Vidare har 254 bilder och filmer av barnpornografisk karaktär påträffats i 

mappen  Root\media\0\Download varav 214 har laddats ner mellan 2022-04-

25 12:05 UTC+2 och 2022-05-04 10:52 UTC+2. Undertecknad har inte kunnat 

hitta någon förklaring till varför dessa filer inte har flyttats till de 

applikationsskyddade mapparna, eller varför applikationen inte har använts 

efter 2022-04-25 11:11:17 UTC+2.  

Undermappen 

Root\data\com.safefolder.photovault\cache\image_manager_disk_cache 

innehåller 496 bilder av barnpornografisk karaktär. Mappen är inte tillgänglig 

för en normal användare, och innehåller cachade5 bildfiler som genereras 

                                                      

3 Nedladdat material som bilder/filmer och dokument sparas per default under mappen  

Root\media\0\Download på enheter spm använder operativsystemet Google Android.  

4 SQLite är benämningen på en fri programvara för en databashanterare med SQL. 

5 Cache (från franska cacher, "gömma") är en kopia av senast använda data, eller ofta använda 

data, som temporärt mellanlagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden. 

Syftet är att snabba upp exekveringstiden genom att undvika att man måste hämta samma 

data på nytt via ett långsamt nätverk eller från ett långsammare minne, eller att man måste 

utföra tidskrävande beräkningar av samma värden igen 
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automatiskt av applikationen när applikationsanvändaren öppnar bildgalleriet i 

mapparna Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.images\Download och 

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.video\Download. 

Det faktum att det finns cachade bilder av barnpornografisk karaktär tyder på 

att applikationsanvändaren med stor sannolikhet har öppnat de 

applikationsskyddade mapparna som beskrivs ovan. 
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Tor Browser: Official, Private, & Secure 

Applikationen org.torproject.torbrowser6 11.0.8 (96.3.0-Release) installerades 

på mobiltelefonen någon gång före 2021-08-12 av Google Play användaren 

henrik.ekholm1984@gmail.com 

Bilden nedan visar att applikationen gör det möjligt för användaren att surfa 

anonymt samt spara nedladdade filer till standardmappen som är 

Root\media\0\Download och som har nämnts tidigare i detta protokoll. 

Applikationen ger också möjlighet för användaren att spara favoritwebbplatser 

som bokmärken. 

 

En analys av filen Usage stats monthly 1648678295215 visar att applikationen 

startades 15 gånger och användes i 418420 millisekunder (6.9 minuter) mellan 

2022-03-31 00:11:35 UTC+2 och 2022-04-01 19:59:00 UTC+2. En skärmdump 

från filen som innehåller okonverterade tider visas nedan. 

 

                                                      

6 Tor Browser är en webbläsare som utvecklas av Tor Project. Webbläsaren skickar all trafik 

över Tor-nätverket. Tor Browser finns för Windows, macOS (OS X) och Linux och Android. 
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29 miniatyrbilder7 av barnpornografisk karaktär har påträffats i mappen 

Root\data\org.torproject.torbrowser\cache\mozac_browser_thumbnails\th

umbnails. Mappen thumbnails är inte tillgänglig för en normalanvändare. 

Miniatyrbilderna som sparats i thumbnails -mappen skapades sannolikt av Tor 

Browser -applikationen. Dessa miniatyrbilder skapas automatiskt när en 

mobilanvändare besöker webbsidor som innehåller bilder, och är förminskade 

kopior av webbsidans bilder. Syftet med miniatyrbilderna är att minska 

mängden datatrafik. 

Utöver materialet av parnpornografisk karaktär har det även påträffats 

miniatyrbilder som visar vad som kan tolkas som hemsidor med länkar. 

Ett urval av dessa miniatyrbilder visas nedan. 

  

8b540734-4ced-47e2-9fbf-1d27942b3d8a.jpg 2022-01-25 10:10 UTC+0 

                                                      

7 En Miniatyrbild eller en Thumbnail (tumnagel) är inom datorer bilder med reducerad storlek 

som används för att förhandsgranska en större bild. 
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94069b20-8861-4125-a4c3-332775ed33f9 2021-10-14 09:30 UTC+0 

  

d20e5016-6200-4fff-9e86-c4008972e8ea 2021-12-07 11:58 UTC+0 
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feb1ffd2-946b-44a2-9807-74a2266ef1ea 2021-12-22 10:13 UTC+0 

 

Applikationsdatabasen places.sqlite är en SQLite -databas som loggar flera 

olika funktioner som utförs av applikationen org.torproject.torbrowser  11.0.8 

(96.3.0-Release). 

Tabellen moz_places i databasen places.sqlite används för att spara 

information om webbsidor som har besökts, samt det senaste besöket. 

Informationen i tabellen visar att applikationsanvändaren mellan 2021-08-24 

och 2022-02-23 har besökt flera webbsidor med URL8:er som kan misstänkas 

tillhöra sidor som innehåller barnpornografiskt material, som till exempel URL 

adresserna: pedobum, kidflix och ilovecpw.  

Innehållet i tabellen moz_places bifogas som bilaga 1.    

Tabellen moz_bookmarks i databasen places.sqlite används för att spara 

favoritwebbsidor/ bokmärken.  

                                                      

8 En URL (från engelskan: Uniform Resource Locator) är den teckensträng som identifierar en 

viss resurs på internet, till exempel en webbsida. 
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Informationen i tabellen visar att applikationsanvändaren mellan 2022-02-23 

och 2021-08-24 har sparat mer än 120 bokmärken med namn som kan 

misstänkas tillhöra webbsidor som innehåller barnpornografiskt matrial. 

Tabellen moz_bookmarks bifogas som bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningsprotokoll Undersökningsprotokoll avseende BG50092-10, 2022-09-26 16:01   diarienr: 5000-K499148-22 68



   

Polismyndigheten 2022-09-27 5000-K499148-22 15 

 
 
Mega 

Fildelningsapplikationen9 mega.privacy.android.app10  6.7 (434) installerades 

på mobiltelefonen någon gång före 2021-09-29 av Google Play användaren 

henrik.ekholm1984@gmail.com. 

Skärmklippet nedan visar att applikationen innehåller en rad olika funktioner 

såsom möjligheten att spara mediafiler samt dokument både lokalt på 

mobiltelefonen, men även i Mega-applikationens molntjänst. Filerna kan sedan 

delas med andra användare via Mega URL-länkar. Det finns även möjlighet att 

chattar med andra Mega-användare.  

 

En analys av filen Usage stats monthly 1646082838286 visar att applikationen 

har startats 4 gånger och varit i bruk i 162974 millisekunder (2.7 minuter) 

                                                      

9 Fildelning är en teknisk lösning för att tillgängliggöra eller nå filer för kopiering mellan datorer 

och liknande enheter över datornätverk, till exempel Internet. 

10 MEGA (en rekursiv förkortning som står för MEGA Encrypted Global Access) är en 

molnlagringstjänst som erbjuds av MEGA Limited, ett företag baserat i Auckland, Nya Zeeland. 

Tjänsten erbjuds via webbaserade appar. MEGA -mobilappar finns också för Android och iOS. 
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mellan 2022-02-28 22:13 UTC+1 och 2022-03-03 10:00 UTC+1. En skärmdump 

från filen som innehåller okonverterade tider visas nedan. 

 

Mega-applikationsdatabasen Karere används för att registrerara information 

som hanteras av programmets chattfunktion.  

Tabellen vars i databasen Karere innehåller användarinformation. Följande 

information har kunnat utläsas från tabellen:  

My_email qw3rty@protonmail.com 

My_handle 5179351179169505891 

My_handle är en unik användarid som tilldelas alla Mega-

applikationsanvändare. 

Mega-applikationsdatabasen Megapreferences är en krypterad databas som 

används för att registrerara olika händelse samt information som hanteras av 

programmet, och som inte är kopplad till chattfunktionen.  

Tabellen completedtranfers i databasen Megapreferences innehåller 

information om filer som har säkerhetskopierats i Mega-applikationens 

molntjänst.  

Undertecknad har hittat loggar i tabellen completedtranfers som visar att 100 

bildfiler har mellan 2021-09-29 05:41 UTC+2 och 05:47 UTC+2 

säkerhetskopierats till applikationens molntjänst, dessa filer har sedan raderats 

från den ursprungliga mappen i mobiltelefonen som var: 

Root\data\mega.privacy.app\cache\cu. Det har dock inte gått att faställa om 

bilderna har raderats automatiskt i samband med sakerhetskopieringen, eller 

om mobilanvändaren har utfört detta. 

Fillistan från tabellen completed transfer har bifogats som bilaga 3. 

Två bilder av barnpornografisk karaktär har hittats i undermappar till Mega. 

Bild ett som är en skärmklippsbild Screenshot_20210923-235607.png har 

sparats i mappen Root\data\mega.privacy.android.app\files\MEGA Offline.  

Mappen Mega Offline används för att göra filer tillgängliga för användaren 

även när Mega fildelningsapplikationen inte är tillgänlig (offline).  

Information i databsen karere visar att skärmklippsbilden 

Screenshot_20210923-235607.png kan ha skickats 2021-09-24 03:04 UTC+2 till 

applikationsanvändaren via en chattkonversation med Mega användaren 

brasileirotoic@gmail.com ID 5620132223615660800. Bilden har 2021-09-24 

04:56 UTC+2 sparats ned från chattkonversationen till mobilanvändarens 

molntjänst. 
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Applikationsanvändaren har 2021-09-29 07:50 flyttat bildfilen från 

fildelningstjänstens molntjänst11  till Mega Offline, vilket har resulterat i att 

bildfilen har sparats lokalt på mobiltelefonen.    

Bild två xxNGzTgQ.jpg har sparats i mappen 

Root\data\mega.privacy.android.app\cache\previewsMEGA. 

 

Miniatyrbilderna som sparats i previewsMEGA -mappen skapades automatiskt 

av Mega -applikationen. Dessa miniatyrbilder skapas när en mobilanvändare 

väljer att visa en bild som finns i användarens molntjänst i ett större format, 

och inte bara i mappvyn, eller när användaren vill se en bild som tagits emot 

via en fildelningslänk i ett större format.  

Förutom miniatyrbilden som beskrivs ovan innehåller mappen previewsMega mer än 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11 Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, är IT-tjänster som tillhandahålls över 

Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet 

sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram, serverprogram 

och lagring av data. 
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Wickr 

Den krypterade chattapplikationen Wickr Me Private Messenger12 version 

5.102.4 installerades 2022-03-10. 

Undertecknad har identifierat ett Wickr-användarkonto som är a1d3n1111. 

Applikationen avinstallerades 2022-05-04 10:24 UTC+2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

12 All kommunikation på Wickr krypteras lokalt på varje enhet med en ny nyckel genererad för 

varje nytt meddelande, vilket innebär att ingen utom Wickr -användare har nycklarna för att 

avkryptera deras innehåll. Förutom att kryptera användardata och konversationer, tar Wickr 

bort metadata från allt innehåll som överförs via nätverket. 
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Analys och slutsats 

Det faktum att analysen har visat att mellan 2021-11-12 och 2022-04-25 4278 

mediefiler av barnpornografisk karaktär aktivt har flyttats från mappen 

Root\media\0\Download till den applikationsskyddade mappen 

Root\media\0\.SafeFolderAndVault\.images\Download tyder på att 

mobilanvändaren med största sannolikhet hade för avsikt att spara materialet 

lokalt i mobiltelefonens lagringsutrymme. 

Analysen av den sparade historiken i tabellen moz_places i databasen 

places.sqlite som tillhör webbläsaren Tor browser visar att programmet kan ha 

använts för att ladda ner material som från webbsidor som kan misstänkas 

innehålla material av barnpornografisk karaktär till default mappen 

Root\media\0\Download. 

Undertecknad har även hittat historik i applikationen Mega som visar att bilden 

Screenshot_20210923-235607.png aktivt har sparats till mobiltelfonens 

lagringsutrymme.  

Skadlig programvara13 

Undertecknad har utfört en genomsökning av mobiltelefonens 

lagringsutrymme efter skadliga programvaror som till exempel Trojan och virus 

med hjälp av ett kommersiellt antivirusprogram. Genomsökningen visade att 

det inte fanns några kända exekverbara skadliga program på mobiltelefonens 

lagringsutrymme.    

  

                                                      

13 Skadlig programvara (engelska: malware) är oönskade datorprogram eller delar av 

datorprogram som har utvecklats i syfte att störa IT-systemet, för att samla in information i 

smyg, eller utnyttja datorn för ändamål som inte gagnar användaren, såsom utskick av 

skräppost, intrång på andra datorer eller Denial of Service-attacker. 
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Beslag 

Gods 

Materialmärkning Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning 

5313/17553-22/G007 2022-5000-BG50092-10 Mobiltelefon Motorola Misstänkts sovrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2022-09-27 

 

………………………………………….. 

Gavin Harris IT-forensiker  
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Bilaga 1 moz_places 

 

ID URL Last modified 

1 

http://mnwverhclu56p2zofu7iotkh2quucwev2f47hh5g5xdtme7ddne2jz

qd.onion/ 

2021-08-24 

08:19:48 

2 

http://alice34mdngm7dhzx34dglpactwrppd6cskewvi7ny2ktn7x7tf77qi

d.onion/ 

2021-08-24 

08:55:34 

3 

http://duq3tqhwuvghxskmq4g4y4bvn342ow76whgolrbbwf65wh7a6ne

z7iqd.onion/index.php 

2021-08-25 

06:33:04 

4 

http://okm5wpuh4hmuj4vcy7i72r7uumwwfmgeqjgy7b6qecv2aflaopqv

fdad.onion/login.php 

2021-08-25 

06:34:09 

5 

http://alice34mdngm7dhzx34dglpactwrppd6cskewvi7ny2ktn7x7tf77qi

d.onion/links/ 

2021-08-25 

06:39:44 

6 

http://etyeightq2htksjpeda3fdmmcge7sbozxsyomzwzq3fq4yg6lx3geyq

d.onion/ 

2021-08-25 

06:47:51 

7 

http://jwzzevnbrletxx7e4nqmfv73mre7rjik6nktidduppjcei6xr75aybyd.o

nion/new-spam/ 

2021-08-25 

06:57:20 

8 

http://243vnzoix3ct6vowjgakv3pdqrzkfnkoz5plwgta3ar2onqobzhz5jid.

onion/index.php?sid=73e0b0185ecf59f6e11f8e4463fe2f7c 

2021-08-25 

07:09:35 

9 

http://gk3fgh3hqpiprgl5wgazny5qsxjjzndenzpgdsd6f7z4adrxaosf4dqd.

onion/forum/login.php 

2021-08-25 

07:12:22 

10 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=pGftN8 

2021-10-01 

08:28:12 

11 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=Mtsx5B 

2021-10-01 

08:33:29 

12 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=gU6y47 

2021-10-01 

14:19:30 

13 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=oURNYG 

2021-10-01 

14:30:15 

14 

http://5hxxw4p4adget6dkbjflg2cfmktf5ojoq2sw5xyr6v4ekz6b4x56drad

.onion/viewtopic.php?f=23&t=223&sid=b3e6ae4e5d1ccd5946c1eaf3b

b7dd9d1 

2021-10-01 

14:37:49 

15 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=TdQxs8 

2021-10-14 

10:03:53 

16 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=VW3rGt 

2021-10-14 

10:04:37 

17 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=VtzU1k 

2021-10-14 

10:36:20 

18 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=2PtoY7 

2021-10-14 

10:39:21 

19 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=bLEeWf 

2021-10-14 

10:39:57 

20 

http://anyvidzxfxuyh7a4xvvltij37fm46ctw44z6b673jf3ey2t6jhym5qyd.o

nion/ 

2021-10-22 

06:03:36 

21 

http://7teuare2qeb7gwzpwzqngur75hcaycfdhwulyjnjxl65thevrk3scoyd.

onion/index.php 

2021-10-22 

06:17:10 

22 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=XwZKFm 

2021-10-22 

07:51:43 
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23 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=UuQG81 

2021-10-22 

07:58:41 

24 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=BPy93p 

2021-10-22 

09:02:42 

25 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=8l5oNh 

2021-10-22 

09:05:11 

26 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=eSGOS1 

2021-10-22 

09:11:43 

27 

http://hliba4ke3bcem3nlfupdvuyhuru7mf2juc3aedlskkefsfu6lifgjiad.oni

on/ 

2021-10-28 

08:36:17 

28 

http://44mbj5l2pfuassf463rrvzvlcfppr7a6lrkvsouvczuiy2uzspx2w6qd.o

nion/index.php 

2021-12-04 

16:35:33 

29 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=vM61Cj&TAChat 

2021-12-04 

16:36:45 

30 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=K0NV4v 

2021-12-04 

16:38:27 

31 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=rKIzZu 

2021-12-04 

16:44:14 

32 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=g9cwFY 

2021-12-04 

16:44:53 

33 

http://mp3wnbziqzlrach4scod7nezxsmdn4asjfu5ecia7zg5dmwfbs62dwi

d.onion/category/Hurtcore 

2021-12-04 

17:11:44 

34 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=8i5pGl 

2021-12-07 

11:04:55 

35 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=EZTUFI 

2021-12-07 

11:23:10 

36 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=1hrgIX 

2021-12-07 

11:27:51 

37 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=SejcwR 

2021-12-07 

12:00:01 

38 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=Asx5Sq 

2021-12-07 

12:01:27 

39 

http://torpedodlvreoibyse66ffvrrbvzjdxqi574fduwso2nid6vs2yozxad.on

ion/ 

2021-12-08 

09:22:21 

40 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=iykoar 

2021-12-08 

09:29:14 

41 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=2mchno 

2021-12-08 

10:02:08 

42 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=3fcorj 

2021-12-08 

10:03:02 

43 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=pmknxf 

2021-12-08 

10:08:46 

44 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=ksinh6 

2021-12-08 

10:09:17 

45 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=b0buew 

2021-12-08 

10:10:47 

46 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=rhkwof 

2021-12-08 

10:10:59 

47 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=KHOAPS 

2021-12-08 

10:14:42 
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48 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=kewf2m 

2021-12-08 

10:15:05 

49 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=9c7TZu 

2021-12-08 

10:15:36 

50 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=ANpngD 

2021-12-08 

10:26:21 

51 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=nFAbf6 

2021-12-08 

11:10:10 

52 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=6YDdVv 

2021-12-08 

11:16:26 

53 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=vK18pH 

2021-12-08 

12:21:53 

54 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=6wurrR 

2021-12-08 

12:22:13 

55 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=ikbygE 

2021-12-08 

12:22:31 

56 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?e=8jpr8LASHbohmFixliOg9w%3D%3D 

2021-12-14 

08:14:27 

57 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=JJPVPl 

2021-12-14 

08:36:28 

58 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=m3Ru8k8ZcdUiqspGluyCgw== 

2021-12-14 

08:37:19 

59 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=Ar%2BOCK7qsm5IxDb81eN9MQ 

2021-12-14 

08:39:42 

60 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=TX1k1S 

2021-12-16 

10:34:08 

61 

="http://7jg2v6ca2hidqurbh7mcn3k6yskkhhdmkxid42prqpm55ejtmerf

k3id.onion/8c6s9wy5ph.jpg/jpcu7lz6sp.jpg/njnnb04w0i.jpg/mm7jh9fw

by.jpg/gwtrvw1toq.jpg/qgv2qny7b4.jpg/kb004dbr89.jpg/446ujzxjl8.jpg

/gm4mmpdxo1.jpg/laflm5ag8b.jpg/yruzw4xpnk.jpg/cwtbf00i2e.jpg/tg9 

2021-12-16 

10:40:37 

62 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=KX4PjE 

2021-12-16 

11:13:24 

63 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=icyHhH 

2021-12-16 

11:13:49 

64 

https://theannex5zaf3p54z32dy5xejj5wckiqjurkvzezpx33otjwjtmad6ad

.onion.ws/tl22.html 

2021-12-16 

11:20:49 

65 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=XrX8OZ 

2021-12-16 

11:26:33 

66 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=8YkOWX 

2021-12-16 

11:29:55 

67 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=sixzgz 

2021-12-16 

11:30:41 

68 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=2qxFhLnVZKHQGLX58c69rQ%3D%3D 

2021-12-16 

11:42:07 

69 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=oFMwIl 

2021-12-16 

12:05:07 

70 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=GDWnIm 

2021-12-16 

12:09:36 

71 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=9m7npx 

2021-12-16 

12:14:08 
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72 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=zVwelV 

2021-12-19 

17:05:22 

73 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=SPQmsG 

2021-12-19 

17:05:40 

74 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=qF9FLC 

2021-12-22 

08:18:03 

75 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=l8whs6 

2021-12-22 

08:18:56 

76 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=TnFno4 

2021-12-22 

09:35:01 

77 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=7kginq 

2021-12-22 

10:45:31 

78 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=I5ZOSD 

2021-12-22 

10:47:40 

79 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=ihxdle 

2021-12-22 

10:53:26 

80 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=kx4pje 

2021-12-22 

10:55:45 

81 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=pcqgsj 

2021-12-22 

10:56:23 

82 

http://darkhgovw3rfguywnntmhvjr45m2cmcrmg55p4k4gale2btcee2c5

rqd.onion/album/jS0A4RyUsq0c/kumberbun?page=1 

2022-01-02 

11:33:33 

83 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=jPcFnJ 

2022-01-02 

11:46:19 

84 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=LvrNR6 

2022-01-02 

11:53:11 

85 

http://iuploadi5zdzzx22mxgz7tgsj3z5av2szc76iymunuvvbfmqtmufplad.

onion/download/1915410861221977881/gateway 

2022-01-02 

12:39:12 

86 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=HO6fWa 

2022-01-02 

12:49:45 

87 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=7J3cpg 

2022-01-02 

13:09:05 

88 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=VbNDi2 

2022-01-02 

13:21:06 

89 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=DZi4Si 

2022-01-02 

13:24:12 

90 

http://sq7r476xw6urymjk7x326n6e6cgzx4zxrnxzh2h7xqjajvyinmbcyhid

.onion/ 

2022-01-02 

13:48:39 

91 

http://5qhy4wirhnsqnrgoazwuaru4ryu433horkkjzmcw7ueiqitrmzyb4hi

d.onion/index.php 

2022-01-02 

13:48:53 

92 

http://m4x46ca54hicudsmwijoxg4ds4abs6q45sr6wm6g6ptt2vbpnjxnsk

ad.onion/ 

2022-01-08 

12:00:33 

93 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=eSANjr 

2022-01-08 

19:47:22 

94 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=UaetEO 

2022-01-08 

19:48:26 

95 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=gQDfgZ 

2022-01-08 

19:50:49 

96 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=5s76lI 

2022-01-08 

20:04:17 
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97 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=xJb5JU 

2022-01-10 

09:52:58 

98 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=YBWAzF 

2022-01-10 

09:55:54 

99 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=0y3n3c7a2Jzs3akXpKM9%2Fg%3D%3D 

2022-01-10 

10:09:06 

100 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=ICmSMBAZ0kTPRuKTEYalgA%3D%3D 

2022-01-10 

10:09:19 

101 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=SWmsDwIb798zwblzJfZO6g%3D%3D 

2022-01-10 

10:11:58 

102 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=UBsLPG8hZLCiURODwbJY1A== 

2022-01-10 

10:12:17 

103 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=Ok8oCwFRp%2FJ6Cs85Z5czuQ%3D%3D 

2022-01-10 

10:12:35 

104 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=UBsLPG8hZLCiURODwbJY1A%3D%3D 

2022-01-10 

10:12:44 

105 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?e=RuBK5vzxN94hfPZtICxSBA%3D%3D 

2022-01-10 

10:12:57 

106 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=cuucjv 

2022-01-10 

10:18:42 

107 

http://xqhl7mlb4by33yowr4fve26pqm6aubt2ujaaelchelwydo3of2gtjmy

d.onion/index.html 

2022-01-10 

12:23:25 

108 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=w6dbik 

2022-01-10 

13:30:26 

109 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=TsOUXi 

2022-01-10 

13:45:32 

110 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=flgctl 

2022-01-10 

13:54:11 

111 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=znbdua 

2022-01-10 

13:55:41 

112 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=ixrnux 

2022-01-10 

13:55:54 

113 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=nhcmjy 

2022-01-10 

13:56:00 

114 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=wsuget 

2022-01-10 

13:56:06 

115 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=wfkwps 

2022-01-10 

13:56:11 

116 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=0fwjfk 

2022-01-10 

13:56:16 

117 

http://kidflix4m7aeqzh6fws72mqxv5fhjg3galeb56ljsh5nhe7wh76gztyd.

onion/ 

2022-01-25 

10:28:53 

118 

http://ilovecpwhugfrii2x73xcp2r4q5nxbi4xmv2uz75zljdgzj7jhidrzqd.oni

on/video/ 

2022-01-25 

10:45:26 

119 

http://kidflix4m7aeqzh6fws72mqxv5fhjg3galeb56ljsh5nhe7wh76gztyd.

onion/register 

2022-01-27 

08:17:23 

120 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=asQUus 

2022-02-22 

13:35:35 

121 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=PD1e5g 

2022-02-22 

13:41:01 
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122 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=q87YcL# 

2022-02-22 

13:43:41 

123 

http://5figq755l7c55eopjphypkpfj5b4ap5nm6rvie2tygcwtafbjhv3p3id.o

nion/show?i=SWJWPE 

2022-02-22 

13:50:43 

124 

http://darkhgovw3rfguywnntmhvjr45m2cmcrmg55p4k4gale2btcee2c5

rqd.onion/album/6mtR5WJr3Pl4/61-pics?page=1 

2022-02-22 

14:52:29 

125 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=NDPFaK 

2022-02-23 

10:02:42 

126 

http://pedobummhm35c5gpigz5sf6uuweuptqm3rd4ecc6j2htedrrd2cz3

hqd.onion/show?i=h0cq2u 

2022-02-23 

10:03:11 
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6 Lolita City • Index page 

2021-08-24 

08:19:48 

2021-08-24 

08:19:48 

7 Alice In Wonderland 

2021-08-24 

08:55:34 

2021-08-24 

08:55:34 

8 The Resistance - Home 

2021-08-25 

06:33:04 

2021-08-25 

06:33:04 

9 Login to Rindexxx — Rindexxx 

2021-08-25 

06:34:09 

2021-08-25 

06:34:09 

10 Topic Links 3.0 

2021-08-25 

06:39:44 

2021-08-25 

06:39:44 

11 88chan Waiting Room 

2021-08-25 

06:47:51 

2021-08-25 

06:47:51 

12 /mixed/ 

2021-08-25 

06:57:05 

2021-08-25 

06:57:20 

13 NAUGHTY KIDS - Index page 

2021-08-25 

07:09:35 

2021-08-25 

07:09:35 

14 Login to Amorzinho — Amorzinho 

2021-08-25 

07:12:22 

2021-08-25 

07:12:22 

15 | PedoBum 

2021-10-01 

08:28:12 

2021-10-01 

08:28:12 

16 | PedoBum 

2021-10-01 

08:33:29 

2021-10-01 

08:33:29 

17 Stoner1 - Something for everyone | PedoBum 

2021-10-01 

14:19:30 

2021-10-01 

14:19:30 

18 Real life1 | PedoBum 

2021-10-01 

14:30:15 

2021-10-01 

14:30:15 

19   

2021-10-01 

14:37:49 

2021-10-01 

14:37:49 

20 Katya Underage Home | PedoBum 

2021-10-14 

10:03:53 

2021-10-14 

10:03:53 

21 | PedoBum 

2021-10-14 

10:04:37 

2021-10-14 

10:04:37 

22 Enza n Marcia | PedoBum 

2021-10-14 

10:36:20 

2021-10-14 

10:36:20 

23 | PedoBum 

2021-10-14 

10:39:21 

2021-10-14 

10:39:21 

24 hebespread071721 | PedoBum 

2021-10-14 

10:39:57 

2021-10-14 

10:39:57 

25 anyVIDz - Uncensored Videos Board 

2021-10-22 

06:03:36 

2021-10-22 

06:03:36 

26 Kreeptor Forum - Board List 

2021-10-22 

06:17:10 

2021-10-22 

06:17:10 

27 Album 1 | PedoBum 

2021-10-22 

07:51:43 

2021-10-22 

07:51:43 

28 FakeCovers | PedoBum 

2021-10-22 

07:58:41 

2021-10-22 

07:58:41 
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29 Nija | PedoBum 

2021-10-22 

09:02:42 

2021-10-22 

09:02:42 

30 Melinda 3Year Old | PedoBum 

2021-10-22 

09:05:11 

2021-10-22 

09:05:11 

31 dad and little girl | PedoBum 

2021-10-22 

09:11:43 

2021-10-22 

09:11:43 

32 Topic Links 2.2 

2021-10-28 

08:36:17 

2021-10-28 

08:36:17 

33 Baby Lovers Chat (DE) 

2021-12-04 

16:35:33 

2021-12-04 

16:35:33 

34 Heenn-Baby Alison | PedoBum 

2021-12-04 

16:36:45 

2021-12-04 

16:36:45 

35 Newborn Sluts 2 | PedoBum 

2021-12-04 

16:38:27 

2021-12-04 

16:38:27 

36 Babies for ToddlersAmuse part 4 | PedoBum 

2021-12-04 

16:44:14 

2021-12-04 

16:44:14 

37 Baby Love | PedoBum 

2021-12-04 

16:44:53 

2021-12-04 

16:44:53 

38 Free Child Porn Videos - Lolihub 

2021-12-04 

17:11:44 

2021-12-04 

17:11:44 

39 Casey Bonus 2 (Oil) | PedoBum 

2021-12-07 

11:04:55 

2021-12-07 

11:04:55 

40 TG BDSM ()290 | PedoBum 

2021-12-07 

11:23:10 

2021-12-07 

11:23:10 

41 (50) Loli Bdsm 12 By Dive | PedoBum 

2021-12-07 

11:27:51 

2021-12-07 

11:27:51 

42 Cockular Inserts | PedoBum 

2021-12-07 

12:00:01 

2021-12-07 

12:00:01 

43 Dan | PedoBum 

2021-12-07 

12:01:27 

2021-12-07 

12:01:27 

44 TPChat 0.3.0.5 

2021-12-08 

09:22:21 

2021-12-08 

09:22:21 

45 SleepingGirls | PedoBum 

2021-12-08 

09:29:14 

2021-12-08 

09:29:14 

46 Child Pussy 55 | PedoBum 

2021-12-08 

10:02:08 

2021-12-08 

10:02:08 

47 Jamile | PedoBum 

2021-12-08 

10:03:02 

2021-12-08 

10:03:02 

48 Child Pussy 129 | PedoBum 

2021-12-08 

10:08:46 

2021-12-08 

10:08:46 

49 Pedo Pride 2021 | PedoBum 

2021-12-08 

10:09:17 

2021-12-08 

10:09:17 

50 Child Pussy 106 | PedoBum 

2021-12-08 

10:10:47 

2021-12-08 

10:10:47 

51 Little Girls | PedoBum 

2021-12-08 

10:10:59 

2021-12-08 

10:10:59 

52 Child Pussy 138 | PedoBum 

2021-12-08 

10:14:42 

2021-12-08 

10:14:42 

53 Child Cunt 4 Edging | PedoBum 

2021-12-08 

10:15:05 

2021-12-08 

10:15:05 
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54 Child Panties Vol 5 | PedoBum 

2021-12-08 

10:15:36 

2021-12-08 

10:15:36 

55 Child Pussy 137 | PedoBum 

2021-12-08 

10:26:21 

2021-12-08 

10:26:21 

56 

LSMag 9 Real Professionals - Set 8 - GlassEye | 

PedoBum 

2021-12-08 

11:10:10 

2021-12-08 

11:10:10 

57 SnowCaps | PedoBum 

2021-12-08 

11:16:26 

2021-12-08 

11:16:26 

58 Cambo Cuties - qb | PedoBum 

2021-12-08 

12:21:53 

2021-12-08 

12:21:53 

59 пирсинг | PedoBum 

2021-12-08 

12:22:13 

2021-12-08 

12:22:13 

60 AZW Estefy (4MP Resized) | PedoBum 

2021-12-08 

12:22:31 

2021-12-08 

12:22:31 

61 Leaked Lauren | PedoBum 

2021-12-14 

08:14:27 

2021-12-14 

08:14:27 

62 Pedomom Perfects | PedoBum 

2021-12-14 

08:36:28 

2021-12-14 

08:36:28 

63 SC3 Pedo Pussy Fucktoys | PedoBum 

2021-12-14 

08:37:19 

2021-12-14 

08:37:19 

64 random | PedoBum 

2021-12-14 

08:39:42 

2021-12-14 

08:39:42 

65 dog | PedoBum 

2021-12-16 

10:34:08 

2021-12-16 

10:34:08 

66   

2021-12-16 

10:40:37 

2021-12-16 

10:40:37 

67 Child Pussy Xtra | PedoBum 

2021-12-16 

11:13:24 

2021-12-16 

11:13:24 

68 Czech Sisters | PedoBum 

2021-12-16 

11:13:49 

2021-12-16 

11:13:49 

69 Topic Links 2.2 

2021-12-16 

11:20:49 

2021-12-16 

11:20:49 

70 All the good gifs | PedoBum 

2021-12-16 

11:26:33 

2021-12-16 

11:26:33 

71 Disney Girl (CU) | PedoBum 

2021-12-16 
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PROTOKOLL beslag bilder Henrik.docx 

 

Redogörelse för de beslag i ärendet som innehåller filer bedömda som 
övergrepssmaterial av ISÖB, var beslagen återfunnits samt deras 
eventuella innehåll av bilder som kan kopplas till misstänkt Henrik 
Ekholm. 

 

2022-5000-BG50092-10 Mobiltelefon 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial. Mobilen låg i en garderob i sovrummet. Henrik äger och 

använder telefonen och är den som haft koden till den. Då den innehåller en så 

pass stor mängd bilder som kopplas till honom kommer dessa inte redogöras för 

här. 

 

PROTOKOLL 
 

Datum 2022-10-12 

    

 

 

 Diarienr (åberopas) 5000-K499148-22    
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2022-5000-BG50113-1 Dator 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial samt bilder med koppling till misstänkt. Datorn låg i 

förråd/garderob i hallen. 
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2022-5000-BG50113-3 Hårddisk 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial samt bilder med koppling till misstänkt. Hårddisken låg i 

soprum. 
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2022-5000-BG50553-15 USB-minne 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial. Innehåller ingen bild på misstänkt. Usb-minnet låg i en vit 

vanten i garderoben i sovrummet tillsammans med enheter på vilka det hittats 

övergreppsmaterial samt bilder med koppling till misstänkt. 
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2022-5000-BG50553-16 USB-minne 

Innehåller endast filer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Innehåller 

ingen bild på misstänkt. Usb-minnet låg i en vit vanten i garderoben i 

sovrummet tillsammans med enhet på vilken det hittats övergreppsmaterial 

samt bilder med koppling till misstänkt. 
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2022-5000-BG50553-19 USB-minne 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial samt bilder med koppling till misstänkt. Låg i vante i 

garderob i sovrummet. 
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2022-5000-BG50553-20 USB-minne 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial. Innehåller ingen bild på misstänkt. Låg tillsammans i vante 

i garderob med beslag som innehåller bild med koppling till misstänkt. 
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2022-5000-BG50553-22 USB-minne 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial. Innehåller ingen bild på misstänkt. Låg tillsammans i vante 

i garderob med beslag som innehåller övergreppsmaterial samt bild med 

koppling till misstänkt. 
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2022-5000-BG53514-1 Hårddisk 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial tillsammans med bilder med koppling till misstänkt. 

Hårddisken låg på balkongen. 
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2022-5000-BG53514-9 USB-minne  

Innehåller endast filer med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial samt bild på 

misstänkt. Hittades i garderob i sovrummet, ej i vante. 
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2022-5000-BG50694-6 Hårddisk 

Innehåller endast filer med övergreppsmaterial tillsammans med bilder med 

koppling till misstänkt. Hårddisken återfanns på balkongen. 
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2022-5000-BG61470-10 USB-minne 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial samt bilder med koppling till misstänkt. Hittades i vante i 

garderob i sovrummet. 
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2022-5000-BG69351-4 Minneskort 

Innehåller filer med övergreppsmaterial samt särskilt hänsynslöst 

övergreppsmaterial samt bilder med koppling till misstänkt. Inlämnat till 

polisen av misstänkts sambo Milanie Perjes. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum  
Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-09 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan nämnda 
beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som framställts/skildrats i bild 

och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

 

Endast de beslagspunkter som innehåller olagligt material, så kallat övergreppsmaterial redovisas i detta protokoll.  

 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  

 Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319–0153) 

Beslagsnummer:  
 
2022-5000-BG50092-10 – Mobiltelefon 
2022-5000-BG50113-1 - Dator 
2022-5000-BG500113-3 - Hårddisk 
2022-5000-BG50553-15 – USB-minne 
2022-5000-BG50553-16 – USB-minne 
2022-5000-BG50553-19 – USB-minne 
2022-5000-BG50553-20 – USB-minne 
2022-5000-BG50553-22 – USB-minne 
2022-5000-BG53514-1 - Hårddisk 
2022-5000-BG53514-9 – USB-minne 
2022-5000-BG50694-6 - Hårddisk 
2022-5000-BG61470-10 – USB-minne 
2022-5000-BG69351-4 – Minneskort 
 
 
Totalt antal beslag innehållande övergreppsmaterial: 13 st.  
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SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 38 581 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 22 708 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 8458 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 2076 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 118 timmar, 58 minuter och 7 sekunder.  

 5339 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 313 timmar, 56 minuter och 14 sekunder.  

Den sammanlagda speltiden för samtliga filmer är ca 432 timmar, 54 minuter och 21 sekunder.  

 

ANALYS/RESULTAT 

 
I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Detta protokoll är en sammanställning av innehållet i ovan 13 beslag där övergreppsmaterial påträffats.  

Vidare finns ett separat och mer detaljerat protokoll kopplat till respektive beslagspunkt.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av totalt 13 stycken beslagtagna digitala 

lagringsmedier tillhörande misstänkt. Analysen/granskningen avser: en (1) mobiltelefon, en (1) dator, tre (3) 

hårddiskar, sju (7) USB-minnen samt ett (1) minneskort.  

 

IT-forensiker har speglat beslagen och därefter överlämnat speglingarna till undertecknad som vidare har läst in 

speglingarna i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Varje enskild spegling har 

lästs in var för sig i analysverktyget. Undertecknad har därefter analyserat/granskat samtliga bilder och filmer 

som finns i respektive beslagtagen digital lagringsmedia enligt ovan.  

 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi  
 

De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial visar i allra högsta grad flickor som inte har påbörjat 

sin pubertetsutveckling eller som inte har genomgått fullbordad pubertetsutveckling samt flickor i 

spädbarnsåldern.  

 

Flickorna som skildrats poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Det förekommer även närbilder på flickors nakna underliv.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på flickor och pojkar som är helt eller delvis nakna som berör varandras 

nakna kroppar och/eller nakna underliv.  

 

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  
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Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial  
 

 

De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial visar i allra högsta grad särskilt 

små barn, flickor och pojkar samt spädbarn som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Barnen som skildras 

utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av anal, vaginal och oral penetration av en 

fullvuxen mans erigerade penis, ett djurs kön och/eller tunga, olika föremål samt vuxna människors – både män 

och kvinnors fingrar, händer mun och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på barn, flickor och pojkar, som utför sexuella handlingar på varandra samt 

flickor som penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och/eller olika föremål.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras händer, fötter och kroppar är bundna på olika sätt.  

 

Det förekommer även bilder och filmer på spädbarn och små barn som avbildas med kroppsvätskor i ansiktet 

och på kroppen i form av avföring, urin- och spermaliknande vätskor.  

 

Även bilder på vad som förefaller vara döda barn som utsätts för varaktig beröring av en fullvuxen mans 

erigerade penis, en vuxen människas finger samt anal, oral eller vaginal penetration av en fullvuxen mans 

erigerade penis förekommer.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på små barn som utsätts för tortyrliknande övergrepp bestående av 

våld, tvång, berövad rörelsefrihet samt penetrationer enligt ovan.  

 

 
Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Petersson, Matilda
Datum

2022-09-02
Tid

13:22
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Matilda Petersson

Uppgiften avser

Uppgift

På uppdrag av åklagare har nedan beslag granskats. Syftet med granskningen har varit att 
undersöka om målsägande finns med på de bilder och filmer som bedömts vara 
övergreppsmaterial.  

 Dessa bilder har fotograferats av en forensisk fotograf och finns 
inlagda i FILIP. 

I beslagen har jag inte kunnat identifiera målsägande och inte  
. 

BG50092-10
BG50113-1
BG50113-3
BG50553-15
BG50553-16
BG50553-19
BG50553-20
BG5553-22
BG50694-6
BG53514-1
BG53514-9
BG61470-10
BG69351-4

I tjänsten

Pa M.Petersson 



PM
Bedömning av bild i chatt i BG50092-10

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Wattberg, Maja
Datum

2022-09-05
Tid

13:04
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maja Wattberg

Uppgiften avser

Uppgift

 Inledning
Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna granskat en bild 
som har skickats i en chatt som påträffats i  BG50092-10 , en mobiltelefon tillhörande 
misstänkt i ärendet. Syftet med granskningen har varit att avgöra huruvida bilden är att 
bedöma som dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial 
(barnpornografi). 

 Undersökt material 
I misstänkts mobiltelefon har en chatt på det sociala forumet vid namn "KIK" påträffats med 
en användare vid namn "Rose Anne". 
I chatten har användaren skickat en bild som användaren "Sthlmsman38sökertjejPmOpen 
Sthlmsman38sökertjej" mottagit. 

 Filnamn: ba59d868976ed81fee234bbab2dcd16f
 Beskrivning av bild:  

 
 

 

 Analys/resultat
Bilden bedöms som ett tydligt sexuellt motiv och utgör övergreppsmaterial, barnpornografi 
av normalgraden. 

Stockholm 2022-09-05
Maja Wattberg
Utredare/granskare 
ISÖB/RC3 Stockholm 



 

ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 4284 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 1735 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 744 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 617 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 26 timmar, 47 minuter och 52 sekunder.  
 1188 filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 59 timmar, 47 minuter och 38 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50092-10 - Mobiltelefon 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av en beslagtagen mobiltelefon tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat mobiltelefonen och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst 

in speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns i mobiltelefonen.  

 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 
Övergreppsmaterial – barnpornografi  
 

De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial i mobiltelefonen visar flickor i olika åldrar, alltifrån 

spädbarn och särskilt unga flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling till flickor som är äldre och som 

påbörjat sin pubertetsutveckling men som inte genomgått fullbordad sådan.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven.  

 

Vidare förekommer det även närbilder på flickors nakna underliv.  

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  

 

 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial i mobiltelefonen visar i allra 

högsta grad särskilt små barn och spädbarn, i huvudsak flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. 

Vidare skildras unga flickor som har påbörjat sin pubertetsutveckling men som inte genomgått fullbordad sådan. 

Barnen som skildras i bilderna och filmerna utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av anal, vaginal och oral penetration av en 

fullvuxen mans erigerade penis, ett djurs kön och/eller tunga, olika föremål samt vuxna människors – både män 

och kvinnors fingrar, händer, mun och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på barn som utför sexuella handlingar på varandra samt på flickor som 

penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och/eller olika föremål.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras händer, fötter och kroppar är bundna på olika sätt.  
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Det förekommer även bilder och filmer på spädbarn och små barn som avbildas med kroppsvätskor i ansiktet 

och på kroppen i form av avföring, urin-och spermaliknande vätskor.  

 

Det finns bilder på vad som förefaller vara döda barn som utsätts för varaktig beröring av en fullvuxen mans 

erigerade penis, en vuxen människas finger samt anal, oral eller vaginal penetration av en fullvuxen mans 

erigerade penis förekommer.  

 

Filnamn: Felixxxx193531xPVhx12121212121.jpg 

Ovan fil är en bild innehållande flera bilder som visar vad som förefaller vara ett dött barn, en flicka, som utsätts 

för bland annat varaktig beröring och penetrering av en fullvuxen mans erigerade penis.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på små barn som utsätts för tortyrliknande övergrepp bestående av 

våld, tvång, berövad rörelsefrihet samt penetrationer enligt ovan. Ett exempel på just detta är nedan film.   

 

Filnamn: Daisy-Destruction_Girl_Hurtcore_White_Full-quality.webm 

Denna film är en ”känd” film som sprids världen över.  

Filmen är cirka 26 minuter och 31 sekunder lång. I filmen skildras en särskilt ung flicka som utsätts för olika 

tortyrliknande övergrepp av olika kvinnor. Flickan blir bland annat utsatt för vaginal och anal penetration av en 

vuxen kvinnas finger. Flickan berövas sin rörelsefrihet genom att hon blir upphäng upp och ned samtidigt som 

hon blir utsatt för våld genom slag samt blir bränd på olika delar av kroppen. I slutet av flickan blir flickan 

avbildad av kroppsvätska genom urin samtidigt som hon hålls upp och ned ovanför en toalett.  

 

 

 

Bilder och filmer som förevisats för misstänkt i samband med misstankeförhör:  
 

 

Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 21 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 14 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 7 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50113-1 - Dator 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder från spegling av en beslagtagen dator tillhörande misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat datorn och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns i datorn.  

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder som bedöms som övergreppsmaterial i datorn visar flickor som inte har påbörjat sin 

pubertetsutveckling. Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på flickornas nakna 

underliv, bröst och kroppar.  

 

Samtliga bilder bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till sexualdriften.  
 

 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial  
 

De bilder som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial i datorn visar särskilt unga flickor som inte 

har påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickorna som skildras utsätts för oral och vaginal penetration av en 

fullvuxen mans erigerade penis.  

 

 

Dessa bilder är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka barnens 
integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 92 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 51 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 24 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 2 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 2 minuter och 29 sekunder. 
 15 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 1 timme, 21 minuter och 22 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50113-3 - Hårddisk 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av en beslagtagen hårddisk tillhörande misstänkt 

i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat hårddisken och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns i hårddisken.   

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi  
 

De bilder och de två (2) filmer som bedöms som övergreppsmaterial i hårddisken visar flickor som antingen inte 

påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad sådan. Flickorna som skildras poserar helt 

eller delvis nakna och fokus är på flickornas nakna underliv, bröst och kroppar.  

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till sexualdriften.  

 

 
Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial  
 

De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial i hårddisken visar i huvudsak små 

flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling men även flickor som har påbörjat sin pubertetsutveckling 

men som i vart fall inte genomgått fullbordad sådan. Vidare förekommer det bilder på spädbarn.  

 

Flickorna som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp bestående av anal, oral och 

vaginal penetration av en fullvuxen mans erigerade penis och/eller varaktig beröring och/eller penetration av en 

vuxen människas finger och/eller hand.  

 

 

Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 2754 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 1896 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 367 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 145 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 16 timmar, 37 minuter och 10 sekunder.  
 491 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 42 timmar, 54 minuter och 39 sekunder. 

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50553-15 – USB-minne 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet.    

 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 
Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra högsta grad flickor som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad pubertetsutveckling samt flickor i 

spädbarnsåldern.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Det förekommer även närbilder på flickors nakna underliv och nakna bröst.  

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  

 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial visar i allra högsta grad särskilt 

små barn, i huvudsak flickor, som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte har genomgått 

fullbordad pubertetsutveckling samt flickor och pojkar i spädbarnsåldern. Barnen som skildras utsätts för olika 

sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av anal, vaginal och oral penetration av en 

fullvuxen mans erigerade penis, ett djurs kön och/eller tunga, olika föremål samt vuxna människors – både män 

och kvinnors fingrar, händer, mun och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på barn, flickor och pojkar, som utför sexuella handlingar på varandra samt 

flickor som penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och/eller föremål.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras händer, fötter och kroppar är bundna på olika sätt. 

De spädbarn och små barn som skildras avbildas även med kroppsvätskor i ansiktet och på kroppen i form av 

avföring, urin- och spermaliknande vätskor.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på små barn som utsätts för tortyrliknande övergrepp bestående av 

våld, tvång, berövad rörelsefrihet samt penetrationer samtidigt enligt ovan.  
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Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 36 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 24 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 12 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 1 timme, 41 minuter och 9 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50553-16 – USB-minne 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet 

 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial  
 

De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar flickor som i 

huvudsak är särskilt små och som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickorna som skildras utsätts för 

olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av anal, vaginal och oral penetration av en 

fullvuxen mans erigerade penis, finger, tunga, mun eller föremål.  

 

Det förekommer filmer där barn utför sexuella handlingar på varandra samt flickor som penetrerar sig vaginalt 

och/eller analt med finger/föremål.  

 

 

Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 6612 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 3756 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 1224 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 432 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 17 timmar, 47 minuter och 20 sekunder.  
 1200 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 57 timmar, 30 minuter och 27 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50553-19 – USB-minne 
 
 

Analysprotokoll avs. övergreppsmaterial BG50553-19 , 2022-10-13 12:46   diarienr: 5000-K499148-22 149



 

ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet. 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra högsta grad flickor som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad pubertetsutveckling.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Det förekommer även bilder och filmer på nakna flickor som berör 

varandras nakna kroppar samt närbilder på flickors nakna underliv och nakna bröst. 

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  

 

 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra 

högsta grad särskilt små barn, både pojkar och flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller pojkar 

och flickor som påbörjat sin pubertetsutveckling men som inte genomgått fullbordad sådan. Vidare förekommer 

spädbarn. Barnen som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av olika former av penetrering såsom analt, oralt 

och vaginalt genom antingen en fullvuxen mans erigerade penis, olika föremål samt vuxna människors – både 

män och kvinnors fingrar, händer, mun och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på barn, flickor och pojkar, som utför sexuella handlingar på varandra samt 

flickor som penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och/eller föremål.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras händer, fötter och kroppar är bundna på olika sätt.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som avbildas med kroppsvätskor i 

ansiktet och på kroppen i form av avföring, urin- och spermaliknande vätskor.  
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Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
 

 

 

 

 

APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 

utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 1031 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 853 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 124 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 24 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 36 minuter och 53 sekunder.  
 30 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 37 minuter och 25 sekunder.   

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50553-20 – USB-minne 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet. 

 

 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra högsta grad flickor som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad pubertetsutveckling.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Det förekommer även bilder och filmer på nakna flickor som berör 

varandras nakna kroppar samt närbilder på flickors nakna underliv och nakna bröst. 

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften. 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra 

högsta grad barn, både pojkar och flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som i vart fall inte 

genomgått fullbordad sådan. Barnen som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av olika former av penetrering genom antingen en 

fullvuxen mans erigerade penis, olika föremål samt vuxna människors – både män och kvinnors fingrar, händer, 

mun och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på små barn som berövas sin rörelsefrihet genom att deras händer, fötter och 

kroppar är bundna på olika sätt.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på små barn som avbildas med kroppsvätskor i ansiktet och på kroppen 

i form av urin- och spermaliknande vätskor.  

 

Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet. 
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 14 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 5 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 9 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50553-22 – USB-minne 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande misstänkt i 

ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet. 

 

SAMMANFATTNING 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder som bedöms som övergreppsmaterial på USB-minnet visar flickor som inte har påbörjat sin 

pubertetsutveckling. Flickorna poserar helt nakna och fokus är på deras nakna underliv och nakna kroppar.  

 
Samtliga bilder bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till sexualdriften.  
 

 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar flickor som inte har 

påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickorna som skildras på bilderna utsätts för vaginal eller anal penetration av 

en fullvuxen mans erigerade penis.  

 

Dessa bilder är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka barnens 
integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 4 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 4 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG50694-6 – Hårddisk 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder från spegling av en beslagtagen hårddisk tillhörande misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat hårddisken och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på hårddisken. 
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BESKRIVNING AV MATERIALET 

 
Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
Två (2) av de bilder som bedöms som övergreppsmaterial på hårddisken visar flickor som påbörjat sin 

pubertetsutveckling men som inte genomgått fullbordad sådan. Flickorna poserar helt nakna och fokus är på 

deras nakna kroppar, underliv och bröst.  

 

De andra två (2) bilderna som bedöms som övergreppsmaterial på hårddisken visar närbilder på flickors nakna 

underliv. Flickorna som skildras har inte påbörjat sin pubertetsutveckling.  

 

Samtliga bilder bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till sexualdriften.  
 

 

 

APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

 

UNDERSÖKT MATERIAL 

  Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 18 367 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 11 194 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 4746 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 670 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 50 timmar, 45 minuter och 8 sekunder.  
 1757 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 122 timmar, 40 minuter och 2 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG53514-1 – Hårddisk 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av en beslagtagen hårddisk tillhörande misstänkt 

i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat hårddisken och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på hårddisken. 

 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial på hårddisken visar i allra högsta grad flickor som inte 

har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad pubertetsutveckling. Även spädbarn 

förekommer.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Vidare förekommer det även bilder och filmer på nakna flickor som berör 

varandras nakna kroppar samt närbilder på flickors nakna underliv och nakna bröst.  

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  
 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på hårddisken visar i allra högsta 

grad särskilt små barn, både pojkar och flickor men i huvudsak flickor, som inte har påbörjat sin 

pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad sådan. Vidare förekommer även spädbarn.  

Barnen som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av olika former av penetration såsom oralt, analt 

och vaginalt genom en fullvuxen mans erigerade penis, olika föremål, vuxna människors – både män och 

kvinnors fingrar, händer, mun och/eller tunga samt djurs kön och/eller tunga. 

 

Det förekommer bilder och filmer på barn, flickor och pojkar, som utför sexuella handlingar på varandra samt 

flickor som penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och/eller olika föremål.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras kroppar, händer och fötter är bundna på olika sätt.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som avbildas med kroppsvätskor i 

ansiktet och på kroppen i form av avföring, urin-och spermaliknande vätskor.  
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Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
 

 

 

Filmer som förevisats för misstänkt vid förhör  

 

Vid misstankeförhör med misstänkt Henrik Ekholm 2022-07-12 har handläggare i ärendet förevisat fem (5) filmer 

som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Nedan ges detaljerad information om filmerna vad 

gäller filnamn, fillängd samt en beskrivning av vad som visas i filmerna. Under förhöret har de aktuella filmerna 

benämnts som film 1, film 2, film 3, film 4 och film 5”. Filmerna kommer därmed listas i den ordningen även 

nedan.  

 

 

Film 1:  
Filnamn: 2yxa_ru_import_imp274140_515821.avi 

Längd: 1 minut och 30 sekunder.  

 

Filmen visar ett särskilt ungt barn, en liten flicka som inte påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickan är naken och 

ligger på rygg på vad som ser ut att föreställa en säng. Bakom flickan till höger ses en docka. I filmen visas hur 

den lilla flickan utsätts för anal penetration av en vuxen mans erigerade penis.   

 

Film 2:  
Filnamn: 2014-09-21_01-15-32_000.mp4 

Längd: 1 minut och 50 sekunder.  

 

Filmen visar ett särskilt ungt barn, en liten flicka som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickan ligger till 

en början på rygg och är iklädd ett par vita trosor på underkroppen och är naken på överkroppen. I början av 

filmen visas det hur en vuxen man försöker penetrera den lilla flickans nakna underliv med sin erigerade penis. 

Kort därefter drar mannen upp flickans trosor och vänder henne om så att hon blir liggandes på mage. När 

flickan ligger på mage försöker mannen penetrera flickans anal med sin erigerade penis. 

 

Film 3:  
Filnamn: VID-20150217-WA0087.mp4 

Längd: 56 sekunder.  

Filmen visar ett spädbarn som är iklädd blöja som ligger på rygg. I filmen visas hur en vuxen man penetrerar det 

lilla spädbarnet oralt med sin erigerade penis medan spädbarnet gråter.  

 

Film 4:  
Filnamn: орьи (2) (convert-video-online.com).mp4 

Längd: 10 sekunder.  

 

Filmen visar ett särskilt ungt barn, en liten flicka som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickan ligger på 

rygg och är iklädd något rött på överkroppen och är naken på underkroppen. I filmen visas hur en vuxen man 

utsätter den lilla flickan med oral varaktig beröring av flickans nakna underliv genom sin mun och tunga.  

 

Film 5:  
Filnamn: 2yxa_ru_import_imp465583(http---eesl.wapka.mobi).mp4 

Längd: 1 minut och 15 sekunder.  

 

Filmen visar ett naket spädbarn, en flicka. Det lilla spädbarnet ligger på rygg och är berövad sin rörelsefrihet 
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genom att vara bunden runt handlederna med svarta rep. Spädbarnets ögon är täckt med en filt och i munnen 

har spädbarnet en napp. I filmen visas hur en vuxen man utsätter det lilla spädbarnet med vaginal och anal 

penetration med sin erigerade penis. I slutet av filmen avbildas spädbarnet med kroppsvätska genom att 

mannen får utlösning. Mannen berör sedan spädbarnets nakna underliv med fingrar och tar sedan ett finger med 

sperma och för in det i spädbarnets mun samtidigt som spädbarnet gråter.   
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 2 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 

 2 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 5 minuter och 49 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG53514-9 – USB-minne  
 
 

Analysprotokoll avs. övergreppsmaterial BG53514-9 , 2022-10-13 12:49   diarienr: 5000-K499148-22 168



 

ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av filmer från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande misstänkt i 

ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet. 

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 

 
Den ena filmen som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar en flicka som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickan utsätts för vaginal och/eller anal penetration av en fullvuxen 

mans erigerade penis.  

 

Den andra filmen som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar en flicka som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling. Flickan utsätts för anal penetration av en fullvuxen mans erigerade 

penis samt vaginal penetration av samma mans finger/fingrar.  

Dessa filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka barnens 
integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 4771 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 3008 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 1054 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 131 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial. 

 Filmernas totala speltid är ca 4 timmar, 48 minuter och 15 sekunder.  
 578 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 23 timmar, 54 minuter och 2 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG61470-10 – USB-minne 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av ett beslagtaget USB-minne tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat USB-minnet och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på USB-minnet.  

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 

Övergreppsmaterial – barnpornografi 

De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra högsta grad flickor som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad pubertetsutveckling. Även spädbarn 

förekommer.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Vidare förekommer det även bilder och filmer på nakna flickor som berör 

varandras kroppar samt närbilder på flickors nakna underliv och nakna bröst.  

 

 
Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  

 

 

 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på USB-minnet visar i allra 

högsta grad särskilt små barn, pojkar och flickor, men i huvudsak flickor, som inte har påbörjat sin 

pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad sådan. Vidare förekommer även spädbarn.  

Barnen som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av olika former av penetration såsom oral, anal 

och vaginal genom en fullvuxen mans erigerade penis, olika föremål, vuxna människors – både män och 

kvinnors fingrar, händer, mun och/eller tunga samt djurs kön och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på barn, flickor och pojkar, som utför sexuella handlingar på varandra samt 

flickor som penetrerar sig vaginalt, oralt samt analt med fingrar och/eller olika föremål.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras kroppar, händer och fötter är bundna på olika sätt.  

 

Vidare förekommer det bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som avbildas med kroppsvätskor i 
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ansiktet och på kroppen i form av avföring, urin-och spermaliknande vätskor.  

 

Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  
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APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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ANALYSPROTOKOLL  

AVSEENDE ÖVERGREPPSMATERIAL 
Region: Stockholm 
Område: RC3/ISÖB – Regionalt IT-brottscentrum 
Utredare: Maja Wattberg 
Ärendenummer: K499148-22 
Datum: 2022-09-06 
 

INLEDNING 

Jag har på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholms län, BINR Sollentuna analyserat innehållet i nedan 
nämnda beslag. Syftet med analysen har inledningsvis varit att identifiera barn/målsäganden som 

framställts/skildrats i bild och film.  

Vidare har syftet varit att avgöra huruvida materialet innehåller bild- eller filmsekvenser är att betrakta som 

dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, så kallat övergreppsmaterial (barnpornografi).  

Definitioner, se sista sidan i detta protokoll (appendix 1). 

UNDERSÖKT MATERIAL 

Misstänkt: Henrik Ekholm (19840319-0153) 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis är 595 st filer att betrakta som övergreppsmaterial. 

 196 st bilder är att betrakta som övergreppsmaterial (barnpornografi). 

 131 st bilder är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. 

 55 st filmer är att betrakta som övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 1 timme, 15 minuter och 9 sekunder.  
 213 st filmer är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.  

Filmernas totala speltid är ca 4 timmar, 9 minuter och 34 sekunder.  

  

Beslagsnummer: 2022-5000-BG69351-4 – Minneskort 
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ANALYS/RESULTAT 

 

I detta ärende har inga filer påträffats som tyder på att den misstänkte dokumenterat egna övergrepp.  

 

Det olagliga materialet består av bilder och filmer från spegling av ett beslagtaget minneskort tillhörande 

misstänkt i ärendet.  

 

IT-forensiker har speglat minneskort och därefter överlämnat speglingen till undertecknad som vidare har läst in 

speglingen i ett analysverktyg som sorterar ut bild-och filmfiler från övrigt material. Undertecknad har därefter 

analyserat/granskat samtliga bilder och filmer som finns på minneskortet.  

 

BESKRIVNING AV MATERIALET 

 
Övergreppsmaterial – barnpornografi 
 
De bilder och filmer som bedöms som övergreppsmaterial på minneskortet visar i allra högsta grad flickor som 

inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte genomgått fullbordad pubertetsutveckling.  

 

Flickorna som skildras poserar helt eller delvis nakna och fokus är på deras helt eller delvis nakna kroppar samt 

nakna underliv och/eller bröst. Det förekommer bilder och filmer där flickor berör sina nakna underliv med fingrar 

och/eller föremål utanpå underliven. Vidare förekommer det även närbilder på flickors nakna underliv.  

 

Samtliga bilder och filmer bedöms vara tydliga sexuella motiv och vara ägnade att vädja till 
sexualdriften.  
 
 
 

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial 
 
De bilder och filmer som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial på minneskortet visar i allra 

högsta grad särskilt små barn, i huvudsak flickor som inte har påbörjat sin pubertetsutveckling eller som inte 

genomgått fullbordad sådan. Vidare förekommer även spädbarn.  

Barnen som skildras utsätts för olika sexuella handlingar och sexuella övergrepp.  

 

De sexuella handlingarna och de sexuella övergreppen består av olika former av penetration så som oral, anal 

och vaginal genom en fullvuxen mans erigerade penis, olika föremål, vuxna människors – både män och 

kvinnors fingrar, händer samt mun och/eller tunga.  

 

Det förekommer bilder och filmer på spädbarn och särskilt små barn som utsätts för olika typer av penetrationer 

samtidigt som de berövas sin rörelsefrihet genom att deras kroppar, händer och fötter är bundna på olika sätt.  

Vidare förekommer det bilder och bilder på spädbarn och särskilt små barn som avbildas med kroppsvätskor i 

ansiktet och på kroppen i form av spermaliknande vätskor.  

 

Dessa bilder och filmer är bedömda ha påtaglig sexuell prägel och vara särskilt ägnade att kränka 
barnens integritet.  

 

Analysprotokoll avs. övergreppsmaterial BG69351-4 , 2022-10-13 12:50   diarienr: 5000-K499148-22 176



  

  

Analysprotokoll avs. övergreppsmaterial BG69351-4 , 2022-10-13 12:50   diarienr: 5000-K499148-22 177



 

APPENDIX 1. DEFINITIONER 

ÖVERGREPPSMATERIAL (BARNPORNOGRAFI) 

En eller flera av personerna i materialet skall definieras som barn. Med barn avses en person vars 

pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för 

gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den 

avbildade personen är under 18 år (BrB 16 kap. 10 a § 3 st., lag 2010:1357). Det är således barnpornografibrott 

att skildra barn som inte fyllt 18 år i pornografisk bild oberoende om pubertetsutvecklingen avslutats eller inte, med 

vissa undantag (se BrB 16 kap. 10 b §, lag 2010:399). 

Bilden eller filmen där dessa personer skildras skall enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara 

pornografisk för att den skall vara straffbar till sitt innehåll. Med pornografisk förstås en bild/film som, utan att 

besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv. 

Det krävs inte att bilden/filmen skildrar ett barn som deltar i en sexuell handling. Även en bild/film som på annat 

sätt skildrar ett barn på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften omfattas av det straffbara området. Brottet 

avser skildrande i bild, således även tecknade bilder och filmer och andra autentiska skildringar bl.a. sådana som 

framställts genom bildmanipulation, t.ex. genom datateknik (Prop. 1997/98:43)1. 

SÄRSKILT HÄNSYNSLÖST/GROVT ÖVERGREPPSMATERIAL (GROVT BROTT) 

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det /…/ avsett bilder där barnen är särskilt unga, 
utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt (BrB 16 kap. 10 a § 5 st., lag 2010:1357) 

under förutsättning att bilden eller filmen är en dokumentation av ett verkligt övergrepp. Avgörande vikt skall fästas 

vid den kränkning av barnets personliga integritet som bilden innefattar (prop. 2009/10:70 s. 29), tillsammans med 

något av nedan nämnda kriterier. 

Särskilt unga träffar bilder av barn som på grund av sin ålder är allra mest skyddslösa (prop. 2009/10:70 s.43). 

Bilder av barn som företrädesvis inte uppnått skolåldern och som utsätts för sexuell handling kan vara ett skäl att 

bedöma brottet som grovt (SOU 2007:54 s. 300), till exempel en någorlunda varaktig fysisk beröring av den enes 

könsorgan mot den andres kropp. Även andra handlingar som inte innefattar sådan varaktig fysisk beröring bör 

kunna omfattas, om handlingen dels haft en påtaglig sexuell prägel, dels varit ägnad att kränka offrets sexuella 

integritet, (prop. 2004/05:45 s. 33). 

Våld eller tvång träffar bilder av barn som till exempel utsätts för misshandel, med tvång förmås att utföra 

handlingar eller berövas sin rörelsefrihet (prop. 2009/10:70 s. 43), oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

Annat särskilt hänsynslöst sätt fångar in annat i hög grad integritetskränkande innehåll – såsom att barnet utsätts 

för penetreringar, förnedras eller drogas – (prop. 2009/10:70 s.43). Ytterligare exempel kan vara förekomsten av 

djur på bilderna (SOU 2007:54 s. 300) eller bilder där barn avbildas med kroppsvätska (t.ex. sperma, urin eller 

avföring) på kroppen, oavsett ålder (prop. 2009/10:70 s. 29). 

ÖVRIGT 

Kopior. En del bilder/filmer förekommer flera gånger i beslaget, d.v.s. är ”kopior”. Det görs ingen åtskillnad på 

dessa utan samtliga räknas in i det totala antalet då varje enskilt exemplar får anses utgöra en olaglig skildring. 

Serier.  En del bilder/filmer skulle inte enskilt bedömas som barnpornografi, men räknas in i det totala antalet då 

de kan anses vara ett led i framställningen till en olaglig skildring. 

 

                                                           
1 En tecknad bild/film skall vara verklighetstrogen för att vara straffbar till sitt innehåll. se B 990-11, Högsta Domstolens dom, meddelad den 
12 juni 2012. 
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Tjänsteanteckning
Advokat Olle Kristhammar - ta del av material.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Farbodi, Varona
Datum

2022-10-13
Tid

14:59
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Varona Farbodi

Uppgiften avser

Uppgift

2022-10-12 tillfrågas advokat Olle Kristhammar via sms om det finns önskemål om att få ta 
del av övergreppsmaterial i samband med förhöret som är bokat till 2022-10-14, Olle 
Kristhammar stämmer av med Henrik Ekholm om han vill ta del av övergreppsmaterial och 
svaret bli nej. 



Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Aktiv i Dumpen.se
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Förhör med vittne som konfronterar misstänkt innan han grips.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-16
Förhör påbörjat

11:17
Förhör avslutat

13:48
Förhörsplats

Polisstationen i Bjuv
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lovisa Lindberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil. 

Förhörsledaren ber  berätta fritt om sin kännedom gällande aktuellt ärende. 
En av våra före detta fiskare Patrik fick kontakt med Henrik, Henrik bor i Märsta och sa sig 
vara intresserad av en 14 åring i sexuellt syfte. Flickan uttrycker att hon vill ha cigaretter och 
Henrik säger att han vill ha sex. De bokar upp en träff, jag och Patrik åker dit till Märsta 
station. Henrik måste stått och smugit någonstans så han inte dök upp. Henrik skrev att han 
satt i den svarta bilen som stod på parkeringen. När vi närmade oss bilen såg vi att det inte 
var Henrik som satt i den. Då fick fiskaren ett meddelande av Henrik med något i stil av att 
"Det är en kändis där som du kan ta kontakt med istället". Det gjorde att vi anade att han hade 
sett Patrik Sjöberg som var med och hade känt igen honom. 

  fortsätter:
Nästa fiskare får kontakt med Henrik via dinchatt.se, jag tror att hans alias där var 
pappasthlm. Fiskaren försöker stämma träff med Henrik men jag säger till fiskaren att avbryta 
då Henrik inte kommer dyka upp. Ytterligare en fiskare har då kontakt med honom och de har 
tydligen haft kontakt en längre tid. Jag hade inte reflekterat över att det var Henrik. Han har 
då haft kontakt med tre konton som är 14 åriga tjejer. 
Fiskaren och Henrik hade kontakt länge innan jag samlade in loggar och såg att det var 
Henrik men jag tänkte att det inte var lönt att försöka med en konfrontation då heller. Fjärde 
fiskaren heter Jessika, med Jessika var Henrik såpass sugen att vi tänkte åka dit en gång till. 
Vi stod och avvägde om det var lönt att åka eller inte, det slutade med att vi inte åkte. Efter 
det ringer en annan fiskare upp mig och säger att hon har kontakt med Henrik Ekholm, han är 
med i gruppen familjeerfarenheter och familjesmek. Han är även med i kåtafjortisar, unga 



villiga, barnslig och unga lekfulla. Han är med i väldigt många grupper. Spårar man hans 
profil och vilka grupper han är med i får man nog fram ännu fler. 

 Berätta om gruppen familjeerfarenheter? 
Det är en grupp där medlemmarna har intresse för mindre barn. Det är en ren pedofilgrupp 
och är inriktad på incestpedofili. De knyter kontakter med varandra på PM, privata 
meddelanden. Man delar barnpornografi i gruppchatten och även pm. 
De andra grupperna är hebefiligrupper, där medlemmarna söker efter unga människor i 
sexuellt syfte. Unga lekfulla är en av de äldsta grupperna, det är en gammal grupp och 
barnslig är också en grupp med tydligt innehåll.  Pedofili är unga barn och Hebbefili är barn i 
ung pubertet. 

 Hur vet du att Henrik är med i de här grupperna?
Jag ser vilka som är med. 

 Hur ser du att det är Henrik?
Jag ser att det är hans profil. Det är eldflammor och så heter han sthlmman38sökertjejpmopen 
och kontot heter qw3rty14. Profilbilden är en varg som ylar mot månen. 

 Berätta mer.
Han har en profil på dinchatt.se, det är en öppen webchatt där användarna ska vara över 18 år 
men man kan ange vilken ålder som helst. Där inne finns en grupp som heter unga4aldre där 
man söker efter en pedofil inriktning. Om man registrerar sig som mamma där inne så har 
man snart ett gäng pedofiler som frågar hur gamla är dina barn. I den här gruppen heter han 
pappasthlm. 

 Hur har ni styrkt pappasthlm till Henrik?
I kontakten med fiskaren så uppgav han ett telefonnummer, numret var knutet till hans Swish. 
I ett telefonsamtal och chatten bokar de en träff på Märsta station där fiskaren kallade sig för 
Hanna. Jag står på Märsta station, Patrik stod en bit bort och han kommer fram till mig och 
frågar är det du som är Hanna? 

  ombeds berätta mer om Henrik?

Han är mer intresserad av yngre barn än äldre men han har ett stort intresse även för lite äldre 
barn. Han har ju verkligen gått på det mesta. Han har säkert sökt kontakt med mig också utan 
att jag vet. Han har bombarderat alla med meddelanden och jag tror inte att han gjort annat än 
att chatta. Han vill ha snabba kontakter när sambon inte är hemma, ibland har det bestämts 
träffar hemma hos honom och då har han bett om att personen inte ska ha så stark parfym. 
Han berättar att sambon jobbar och då funkar det. Det konstiga är att han inte har någon 
sambo.

Henrik fastnar direkt, när han träffar en kvinna med samma inriktning och så var det i denna 
chatt. Det var som att han var redo att ta alla risker i världen. Jag tror att han kännde en viss 
trygghet i telefonkontakten han haft med fiskaren som utgav sig för att heta Hanna. Han har 
blottat sig på ett helt annat sätt för Hanna, han har berättat detaljer och att han är villig att  

 Vi allihopa mådde väldigt dåligt över det här, jag ringde till polisen som 
vi har kontakt med och frågade hur vi ska göra.  en 
konfrontation, jag hade inte velat vara med på det. 

 till en helt främmande pedofilkvinna, det är brutalt. 
Där var han verkligen villig att ta alla risker, lusten tog över konsekvenstänket och det var 
därför han dök upp. För att han annars har mycket försiktighetsåtgärder, man ska hålla upp 
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två fingrar, ta bild och skicka livebild. Man ska skriva Sthlmspappan på en lapp och skicka 
för att verifiera sig. Han kallar barnen för sötis och frågar efter mycket bilder. Han frågar om 
de sover nakna, han frågar alla barnen om de är oskuld, han pratar mycket om sin sambo. Han 
har även ett Snapkonto, där heter han Andreas Eriksson. Vi har haft kontakt med honom där 
också. Han kan inte åka från Märsta, han vägrar åka därifrån. Vi har försökt få bort honom 
därifrån då Märsta är svårt, det finns mycket ställen att gömma sig på. Vi har försökt få 
honom att åka till Rosersberg men det har inte gått. Han säger att han inte har något busskort. 
Vi har väldigt mycket chattloggar med honom. Det var en tjej som hörde av sig till mig men 
hon har inte hört av sig igen tyvärr. 

 Berätta om det samtalet.
Hon var jätteledsen och var rädd att föräldrarna skulle få veta. Jag var sömnig det var sent på 
natten, det var hennes stora fasa i detta att föräldrarna skulle veta. Jag hoppas att fler hör av 
sig. Hon läser garanterat vad vi skriver på dumpen.se

 Vad är din känsla gällande Henrik?
I mina ögon är han, det låter hemskt men han är som en självtillräcklig spindel. Han är sig 
själv nog och resten av människorna runtomkring honom är som verktyg. Han använder sig 
av de människorna som han stöter på. Jag skulle tro att det här är hans enda intresse, han har 
inte ägnat sig åt något annat känns det som och det är barn som är hans intresse. Hade han 
varit smartare hade han satt sig som dagisfröken. 

  
 

 

 Har ni spelat in samtal?
Nej. 

 Berätta om samtalen med Hanna? 
Det är bättre att ni pratar med henne. 

Han har varit välorganiserad i det här, det här måste varit hans liv. Han har skött många 
kontakter simultant. Han har lyckats hålla isär dem, han ställer samma krav på alla. Han ska 
träffa dem på Märsta station. Vi fick direkt känslan av att han gjort det här förut med 
tonåringar. Nu måste vi bara få tonåringarna att prata om det här, för då kan det bli ett större 
fall. 

 Berätta med mer detaljer gällande samtalet du fick från flickan.
Hon ringde klockan 02 på natten. Hon ringde och sa hej är det  Hon var redan ledsen 
från början. Hon grät jättemycket. . Hon är 14 år. Vi 
pratade mycket om att hon säger att hon gjort fel och jag säger nej det är han som gjort fel. 
När man pratar med utsatta i början måste man bryta igenom det här med att de skuldbelägger 
sig själva.  De har träffats fysiskt, hon sa det också. Hon ringde med dolt nummer. Jag hörde 
klart och tydligt att hon grät. Hon grät okontrollerat. 

 Berätta mer om din kännedom om Henrik.
Han bor i en tvårummare på 58kvm, han hyr den av  i andrahand. Hur Henrik 
fått ett kontrakt när han själv har skulder det vet jag inte. Jag vill inte fråga  Han 
ringde mig.  var chockad och att när han skulle åka utomlands hade han hyrt ut sin 
lägenhet. Han har hyrt ut lägenheten till Henrik och hans fru.  sa att kvinnan inte hade 
uppehållstillstånd i Sverige så de satte kontraktet på Henrik. Jag var jättesugen på att fråga 
hur det kan komma sig att man hyr ut en bostad till någon som inte jobbar och har skulder. 
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Jag har skulder men fick ändå betala en deposition för att säkra upp,  har bara släppt 
in honom. 

 När ringde  till Dumpen?
Jag tänkte att polisen skulle gå in i lägenheten först och vi tänkte om  kanske hade 
något med det här att göra. Jag väntade två dagar och skrev sen till honom på Instagram att 
jag behöver kontakta honom. Han ringde upp och vi pratade i telefon, det var just det här med 
att han hade hyrt ut för att han skulle åka utomlands.  sa att han var chockad. Han sa 
att han aldrig kommer kunna bosätta sig i den lägenheten för att det känns jätteäckligt med 
tanke på det som hänt i den. 

 Hur vet  vad som hänt i lägenheten?
Jag hade missat att maska några chattar, jag maskade chattarna efter en kvart de som handlar 
om  Jag tog in de för maskning, det tog 15 minuter och de hann inte få mycket 
spridning och han fick veta det här två dygn efteråt. Han sa att han inte kommer kunna 
bosätta sig där igen med tanke på vad som hänt i lägenheten. Jag tänker hur kan han veta vad 
som hänt där inne, det enda som framgår i dumpen inlägget är att Henrik bokar upp en träff 
och att han är villig att . Jag har skrivit i inlägget att han vill . 

 berättade inte mer om hyresgästen,  har haft annonser ute på nätet och söker 
man så hittar man hans gamla bostadsannonser. Frågan är också hur fan han fått igenom det i 
bostadsrättsföreningen. 

 Berätta om din relation till  
Jag vet att han driver  och att han skrivit om pedofiler. Vi har inget samarbete 
med honom alls. Lite mer diskussioner, när vi startade dumpen hade vi en diskussion för vi 
hamnade mycket i Facebookjail. Jag tänkte då att jag startar en egen plattform. 

 Ställde  frågor om Henrik när ni pratade?
Nej. 

 Ställde han frågor om vad ni vet om Henrik?
Nej. Jag frågade honom om Henriks fru är kvar i lägenheten men det var hon inte, han 
kollade elmätaren. Han sa sen att han varit i kontakt med oss på polisen och att han tagit in en 
städfirma. 

 Hur länge har ni på dumpen haft kontakt med Henrik?
Det finns i telefonen men cirka 1-2 månader. 

 Har han skickat bilder på sig själv?
Ja på både Snap och kik. 

 Vad ser man på de bilderna?
Man ser en man i grå luva. Man ser lite lägenhet i bakgrunden. 

 I vilket sammanhang skickade han den bilden?
Han skickar alltid den bilden till alla fiskare. Han skriver sen efteråt duger jag? 

 Du berättade innan att ni mått dåligt över det här ärendet? Berätta mer om det.
Det är bilderna på hans Facebook. , fy fan 
alltså. Han är inte oerfaren, han är verkligen inte det för man märker det på språket, termerna 
han använder, på hans beteende och det visar att han inte är oerfaren. Det är någon som sitter 
och laborerar i fantasin, han har inte gått så långt i sitt språk.  

 det är svårt att sätta fingret på vad, men de här värstingarna har en förmåga 
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att göra barnen till ett "det", man betraktar barnet som ett neutrum. Det är inte ovanligt att de 
kallar barnen för det och han har den förmågan och där känner jag att det är skillnad mellan 
en oerfaren och någon som han som mentalt skapat om offret till ett det. Offret är inte längre 
en människa. 

 Berätta mer om hans Facebook. 
Det är bara bilder på honom och . Jag har gjort det jag kunnat för att Facebook ska 
plocka bort hans profil. . V  

 
  

 
 

 Du nämnde tidigare att Henrik har försiktighetsåtgärder, berätta mer detaljerat om dem. 
De som vi har kontakt med har ofta sina säkerhetsrutiner för att kontrollera att det inte är en 
jägare som inte sitter bakom skärmen. Henrik har använt sig av livebilder, där barnen ska 
göra peacetecken och en annan åtgärd är att man ska hålla upp en lapp där man skrivit hans 
alias sthlmpappa för att verifiera. Han har inte kört verifieringen med Hanna men de pratade i 
telefon. 

 Hur mycket har de pratat i telefon?
Jag vet inte. 

 Vad har Hanna berättat för dig?
Det är så mycket. Det är så mycket chattloggar så det är möjligt att jag blandar ihop, det är 
bättre att ni tar det med henne. 

 Berätta om konfrontationen med Henrik.
Det tog fem sekunder för honom att förstå. När jag sa att jag kommer från dumpen fick han 
bråttom. Innan det var han självsäker. Han hade en stor ryggsäck på ryggen. Jag tänkte 
gällande vad han har i den. Han hade bråttom, han ville inte alls prata. Jag tappade mitt Treo 
rör och han vände sig om, det verkade som att han var orolig över något som han tappat. Han 
säger att det är fantasier och han sa inte så mycket mer. 

 Finns det något mer som du tänker att viktigt att vi vet om utöver det som du redan berättat?

Gå igenom hans kontakter.  
 De ska 

ha haft kontakt av det vi vet. Med tanke på att han lagt så mycket tid på det här så bör ni 
verkligen kolla hans telefon. Man ser vilka som känner varandra i chattarna,  heter 
Mashe i gruppen. Sthlmpappa verkar vara mer pedofil än de andra, han är en av de som 
pysslat mest med det i grupperna och hierarkin brukar utgå ifrån vilka som har mest material, 
kunskap och erfarenhet. Om man tittar på  från Småland och på FUP:en mot 
honom så verkar det som att han har varit högt upp i Hierarkin och det skryter han också om i 
FUP:en. Man skaffar sig en hierarki på nätet som man inte har i verkliga livet.  Henrik är inte 
en hobbypedofil som sköter ett normalt liv,  har exempelvis haft ett normalt 
liv vid sidan om, han är bland annat fritidsledare. 

 tog kontakt med vårat barnkonto, kontot som Hanna skrivit ifrån och skriver att han 
behöver komma i kontakt med henne. Jag har inte sagt vad vårat barnkonto heter.
Sanna Johansson är samma person som Hanna, personen bakom de kontona heter något annat 
och är en av våra fiskare.   tar kontakt med Sanna Johansson på Facebook som 
är moderator i gruppen 242, 242 är en grupp för sexualbrottsutsatta. Det finns ingen koppling 
mellan Sanna Johansson och Hanna, jag blev faktiskt lite rädd när fiskaren berättade det för 
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mig i telefon. Jag blev nervös för hennes skull och undrade hur han har fått tag på hennes 
konto. Sanna Johansson är moderator i gruppen. 

 Berätta mer om att du blev rädd. 
Han väljer att ta kontakt med en moderator i 242, vad ville han från henne och han visste inte 
att det var hon som var fiskaren Hanna. Det är inte meningen att folk ska veta om vilka våra 
fiskare är. Jag vet inte varför han tog kontakt med henne. 

 Berätta mer om gruppen 242. 
Det är personen som deltar i den politiska debatten, ändra lagar så det är inte bara utsatta för 
brott. Personer som skriver under namninsamlingar och så vidare. Vi har ungefär 87 000 
medlemmar där inne. Sanna Johanssons roll är att stötta upp anhöriga till de som blivit 
konfronterade. Jag tror att Sanna tog kontakt med  sen. Hon frågade om vi inte ska 
fråga  om varför han hyr ut den här lägenheten till Henrik, jag sa det är bättre att inte 
gå i strid med  om det finns saker att berätta. 

 Uppläst utan erinran. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

ID
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Aktiv på Dumpen.se
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-06-01
Förhör påbörjat

16:00
Förhör avslutat

16:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare ber  berätta fritt om sin kontakt med   efter att Henrik 
Ekholm greps. 
Jag avvaktade med att ta kontakt med  Jag var mentalt förberedd på att han kan vara 
inblandad i det här. Jag var osäker, jag ställde en fråga till Kajsa Ekman som är journalist om 
hon tycker att jag ska säga till  Jag och Patrik hade pratat med varandra och sa att vi 
skulle avvakta. Kajsa sa då att vi kunde ta kontakt med honom, jag tog då kontakt med 

 Jag skickade till honom på Instagram "jag behöver kontakt med dig ASAP". Jag fick 
inget svar, jag tror att han skrev till mig på Facebook först för jag har inte pratat med honom 
med det kontot jag har nu. Jag förklarade lite löst att vi hade konfronterat en man där jag sa 
att han står skriven på folkbokföringsadressen. Jag sa att jag grävde lite i det och att jag 
misstänkte att han hade hyrt ut lägenheten till honom. Han säger sen "det här är så hemskt, 
fruktansvärt, jag ska anlita en städfirma och att jag ska sälja den efter allt som hänt". 

Kontakten upprättades 1-2 kvällar efter att Henrik greps. Jag vet till 100% att det inte var 
samma dag vi pratade. Efter att jag pratat med  så blev jag väldigt förvånad över att 
han valt att hyra ut en lägenhet till en man med såpass trasslig ekonomi som Henrik har, jag 
tror att han sa att det var Henriks fru som jobbade och att hon inte har något personnummer. 
Det är en otrolig besynnerlig reaktion, hade det här hänt mig så hade jag hoppat på det här på 
en gång. Det hade alla gjort. Ingen kan se att någon söker barn i sexuellt syfte, man kan inte 
se det på utsidan och vi alla behöver vara försiktiga för att det inte syns. Han har ju inte gjort 
någonting förutom att han varit ute och förnekat på Flashback. Och att  
väljer att gå i försvar istället för att ta täten, det är något som inte stämmer och han vill inte bli 
granskad. Orsaken till det här beteendet är nog för att han inte vill bli granskad. 

Om man inte har något att dölja så har man inte det, då går man ju ut med det och speciellt 
om man . Det är något som inte stämmer. Journalisten 
Josephine Freje har fått uppgifter hon inte kunnat gå ut med, hon skulle aldrig gå ut med 



något som inte stämmer, hon är saklig men hon har fått fram att  tillsammans med en 
präst sovit med flickor. Skon klämmer, han kommer till Sverige, har helt plötsligt träffat en 
flickvän och ska nu sälja lägenheten. Alltså det är något som inte stämmer, han har hyrt ut 
lägenheten till juni och kommer hem till Sverige. Jag har svårt att sätta fingret på det. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Gysell, Jessica
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Aktiv i Dumpen.se
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs om sin kännedom gällande aktuell anmälan. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-18
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:59
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor är markerade i krusiv stil. 

 Berätta fritt om din kännedom gällande Henrik. 
Han blev tagen av dumpen när han skulle träffa en mamma som hade ett barn som hon 
ägnade sexuella aktiviteter med där Henrik skulle vara med. Han har berättat i chatt att han 

.  
  

 
 Av det jag 

minns så preciserar han inte exakt vad han gör med den här dildon. Jag kommer inte ihåg om 
 gråter när han försöker penetrera henne själv eller om han gör det med dildon, men då 

brukar han sluta. Han skriver att han leker med dildon och något med att han försökt stoppa 
in sin snopp , jag vet inte om hon gråter när han stoppar in sin snopp eller när han 
försöker köra in dildon, jag låter det vara osagt. 

 Berätta om din kontakt med honom.
Jag har skrivit att jag var en 13 årig tjej. Vi fick kontakt på Kik, jag gick med i en grupp och 
jag vet inte om det är via "unga villiga" eller "vuxna söker yngre", han kontaktar mig och 
frågar hur gammal jag är samt vart jag bor. Hyfsat snabbt kommer konversationen in på sex, 
jag har då skrivit att jag är 13 år och ska fylla 14 år. Han säger att han är 38 år, han föreslår 
att vi ska ses och att jag kan komma till honom i Märsta. Han skriver att han bor nära tåget 
och att han kan möta mig på stationen. Vi gör som så att när vi börjar chatta med folk som har 
ett intresse av barn så brukar vi säga till de övriga fiskarna att jag fått kontakt med den här 
personen och då visar det sig att de andra har bokat träff med honom. Han ska då ha skrivit 
att det är en kändis på stationen där de bestämt träff och då har han inte dykt upp. Våra 
misstankar är att han bor så pass nära stationen att han ser från sin balkong. Jag försökte få 
honom att möta mig på en annan station, men det kan han inte för att han inte har något 



busskort och han kan inte köpa en biljett för då märker hans sambo det. 

Han skrev ingenting till mig om att , däremot har vi pratat om hans jobb och han 
berättar att han jobbar i en matbutik. Jag frågade om jag kan komma till hans jobb för att sen 
åka hem tillsammans, han säger att han jobbar nära och att han går till jobbet. Han skriver att 
han vill hångla och att han ska vara försiktig så att det inte gör ont. Han skriver att han ska 
använda sexleksaker som han har hemma. Vi pratade på Snapchat, vi har en funktion som gör 
att vi kan skicka livebilder så han tror att jag är den som jag utger mig för att vara. Han har 
skickat en bild när han står framför en spegel och fotar sig med gråa mjukiskläder. På den 
bilden ser man hela honom, han har gråa mjukisbyxor, grå mjukiströja med luva och jag har 
för mig att han har vita strumpor. Det ser ut att vara en garderob med skjutdörrar och att 
dörrarna är speglar och det ser ut att vara en bild tagen i en sån typ av spegel. Jag försöker 
fortfarande få honom att möta mig på en annan station för att jag hört att det är farligt i 
Märsta, jag och  pratade om att min granne som är liten och späd kan stå utanför 
stationen. Vi misstänkte att han spanade via sin balkong därav blev min granne involverad i 
det här. Vi pratade om att vi skulle träffas och då var inte  och Patrik i Stockholm så jag 
ljög och sa att jag blev förkyld. Vi pratade sen om att ses den tredje maj, jag får inget svar 
från honom. 

Den gången vi skulle ses och jag fick bli förkyld, det var den 29/4-22. Jag skulle ta pendel 
till honom och jag skulle möta upp honom på stationen. Jag var enligt honom tvungen att åka 
vid klockan 19:00 för då skulle hans sambo komma hem. Han frågade om mina bröst, jag sa 
att jag hade A-kupa och han skriver att han föredrar små bröst. Jag frågade om han hade 
träffat någon i min ålder förut och han svarar att han har det. Allting står i konversationerna. 
Han är 1.80 cm lång, men om uppgifterna gällande längd och jobb i matbutik stämmer eller 
inte vet inte jag. Han säger att han heter Andreas. 

Jag har sett hans Facebook och bilder på    
. I och med att hans namn blivit offentligt så går folk in på hans Facebook och det känns 

inte jättebra   
 

Jag vet att  har lyft ärendet med polisen eller med självaste Facebook gällande profilen, 
det brukar vara hon som håller i de delarna. 

 Vad är din känsla av den här personen?
Att han är intresserad av att träffas och ha sex. Några man chattar med kan man skriva med i 
flera veckor innan man kommer in på ämnet sex men man får en aning att det finns ett 
intresse. Men med den här personen som han påstår sig vara som heter AndreasErik2022 på 
Snap så är han väldigt rakt på sak, den första dagen inom två timmar kom vi in på ämnet sex. 
Vi skulle ha sex, hångla, använda vibratorer och han skriver att han träffat en i min ålder 
förut. Det gör ju att man känner ännu mer att han verkligen vill ses. Det var egentligen inga 
groteska saker utöver att han ville träffa mig som var 13 år. 

 Finns det något mer du skulle vilja tillägga utöver det som du berättat nu?
Nej, allting finns i chattloggarna. Det finns vissa saker som man glömt att spara tillexempel 
att han jobbar i en vanlig mataffär. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Keijser, Jennie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Jobbar som fiskare för Dumpen.com
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs angående en chatt som hon haft med misstänkt.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-18
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:48
Förhörsplats

Sollentuna polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs med kursiv stil.

Förhörsledaren ber Jennie berätta om vad hon tror förhöret gäller?
Jennie berättar att hon tror det gäller Henrik som Dumpen.com konfronterat.

Förhörsledaren ber Jennie berätta fritt angående detta?
Jennie berättar att hon jobbar för Dumpen.Com. Då går hon in i rollen som 13 årig tjej på 
dinchatt.com. Där mötte hon Henrik, i hans profil söker han en öppensinnad tjej, gärna en 
mamma. Jennie berättar att hon var rätt snabb på att säga att hon var 13 år i chatten, då 
började han fråga hur hon såg ut. De gick över på chattforumet KIK då började han fråga om 
oskuld eller om hon legat med någon. Han bad henne skicka bild på en lapp när hon ska hålla 
upp lapp med hans användarnamn på och en live där hon håller upp två fingrar. Då trodde 
Jennie att han drev och tappade intresset. 

Förhörsledaren frågade vad som hände därefter?
Jennie berättar att de slutade svara varandra, deras kontakt slutade 27 April. Det var flera från 
dumpen som skrev med honom vid det tillfället. Jennie hade därför droppat tråden med 
Henrik för att han inte skulle skriva med så många av dem samtidigt.

Förhörsledaren frågade om Jennie reagerade på något speciellt med Henriks beteende?
Jennie berättar att det värsta enligt henne var när han tjatade om att han ville träffa henne. 
Hon hade reagerat starkt på att Henrik hade varit så på för att ses trotts att han visste att hon 
var 13år (enligt chatten). Jennie berättar att Henrik trodde att hon var ett barn men ändå 
erbjöd henne att träffas. Jenny berättar att det svårt att återberätta. Jenny berättar att Henrik 
skiljer sig från andra pedofiler då många vill stämma av läget innan man ses, men Henrik 
hade varit väldigt snabb och frågat om de skulle ses. 



Förhörsledaren frågar vad Jenny fick för känsla?
Jenny berättar att hon kände sig äcklad över att någon i Henriks ålder är intresserad av en 
13årig tjej. Hon berättar att hon fick anstränga sig för att skriva med honom då hon tyckte 
hans beteende var äckligt och att Jennie inte ville försäga sig. Han hade skickat bild på sig 
själv till henne. 

Förhörsledaren frågar vad de andra pratat med honom om?
Jenny berättar att fiskarna pratar tillsammans om vad de skriver med Henrik. Henrik hade 
bangat en gång tidigare vid en träff och man hade med det i bakhuvudet när man började 
skriva med honom. Men av det hennes kollegor sagt så verkade det gå hem när Henrik 
pratade med någon som han trodde var mamma. Jenny berättar att Henrik kan ha pratat med 
riktiga barn på nätet då Henrik är väldigt aktiv och väldigt snabb på att skriva. Om Jenny inte 
svarade honom så skrev han ändå. När Jennie skrev att hon var 13år valde Henrik att aktivt 
skriva med någon så ung. Jenny berättar att när  hade konfronterat honom så hade Jenny 
skickat en bild på en Pepsiburk och den hade han läst samma dag, så han hade varit inne på 
KIK samma dag som han blev anhållen 4/5  KL. 12.50 hade han läst det meddelandet men 
inte svarat. 

Förhörsledaren frågar om Jenny har någon annan info om Henrik?
Jennie berättar att hon inte har det då hennes kollega hade fortsatt skriva med Henrik men att 
hon själv hade backat.

 Förhöret uppläst utan erinran.
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Hård, Christofer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Aktiv på dumpen.se
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sin kännedom om aktuell anmälan. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-18
Förhör påbörjat

14:39
Förhör avslutat

15:09
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta fritt om din kännedom om aktuell anmälan.
Jag har inte haft jättemycket kontakt med den här personen. Det finns andra i gruppen 
Dumpen.se som har haft mer kontakt. Det jag kan säga är att jag loggade in i det programmet 
som heter "Dinchatt" och gick in i en grupp som heter "unga och äldre" tror jag att den heter.

Ganska fort dök det upp + 50 andra upp som började skriva. Han började chatta med mig och 
var så intensiv i sin chatt så då bestämde jag mig för att fortsätta prata med honom så vi gick 
vidare till Kik. Vi fortsatte att chatta där, när jag chattat med honom så var det frågor om hur 
gammal jag var och jag svarade av att jag är 14 år. Han frågade vad jag var intresserad av och 
sen kom han fram till att vi ska träffas, han ville ligga med mig. Jag har skickat alla loggar till 

 

Han var i alla fall väldigt intensiv, han försökte stämma träff med mig i Stockholm men han 
skyllde ofta på att hans sambo kom hem och det var tidigt under dagtid som han ville träffas. 
Det gick ju inte så bra, jag har inte så lång tid på mig för att när  åker till Stockholm är 
hon inte där så länge. Det blåstes av och jag hade kontakt med honom under tiden som  
inte var i Stockholm. Andra gången var det samma sak igen och då blev det svårt med tiden. 

Jag pratade med honom innan han blev konfronterad och då berättade han att han jobbar i 
butik och kan styra sina tider själv så länge någon kan ersätta honom. Han sa att han kunde 
träffa mig under dagtid. Efter det gick det snabbt innan någon annan bokade upp honom för 
att sen konfrontera. Jag har ganska lite information att komma med förutom mina loggar som 

 har. Det är den kontakten jag haft med honom. Jag har chattat, han har skickat bild på 
sig själv men det har inte varit några sexuella bilder. Han har inte kunnat träffas för att han 
varit så orolig för sin sambo. , jag vet inte 



om han har eller har varit i ett samboförhållande.  
 att det är det som krockar med hans planer att träffa en 14 årig tjej. 

 Vad är din känsla gällande den här personen?
Jag chattar med personer som är betydligt värre än honom i tonen och beteendet mot mig som 
flicka. Just med honom upplever jag honom som taggad för att träffas, många man pratar med 
kan vara väldigt sexuella och skickar snoppbilder utan att man ber om det. I hans fall så 
upplever jag honom i början som väldigt nojig och att han inte ville skicka bild men som jag 
skrev till honom "du har fått en bild på mig och jag träffar ingen jag inte vet hur den ser ut" 
och tillslut kom det en bild på honom. Han blev nästan lite grinig över att jag efterfrågade en 
livebild så att jag verkligen kunde se att det var han. 

Min uppfattning är att han är en snubbe som skickat en bild och tänkte direkt att nu ska vi ses. 
Min uppfattning var att han kommer vilja begå sexuella handlingar med mig. Det var ingen 
person som var sen med att uttrycka att han vill ses på grund av det men att vi behövde ses en 
speciell tid för att hans sambo inte ska komma på honom. Det är inget snack om saken, han 
ville träffa mig, det skulle vara  hemma hos honom och han ville utföra sexuella 
handlingar. Det står i mina loggar vad han sagt. Jag skickar mina loggar till  och sen 
raderar jag för att det blir för fullt i telefonen annars, det jag berättat nu är det jag tagit från 
minnet. Han var ute efter att träffa mig och begå sexuella handlingar med en 14 årig tjej. 
Inget snack om saken. 

 Berätta mer för mig hur det funkar med Dinchatt.se.
Dinchatt är en hemsida på nätet och det fungerar på samma sätt som vilket chattprogram som 
helst. Du lägger upp en profilbild på dig själv. När du loggar in på Dinchatt så kommer det 
upp grupper per automatik, du kan trycka upp grupper och jag utgår ifrån att det är folk som 
skapar dessa grupper. Grupperna som är mest populära hamnar på topplistan, det enda jag 
gjorde var att hoppa in i gruppen och sen hoppade jag ut den gruppen, det tog 30 sekunder. 
När jag loggade in i den gruppen ser folk i den gruppen att jag loggat in, de får upp min 
profilbild även fast jag lämnat den gruppen och vilket barn som helst skulle kunna göra på det 
sättet och från den gruppen dyker det upp kanske 50 stycken äldre män där det har skrivit till 
mig. Där dök han upp. Vi pratar på Dinchatt i någon minut och han frågar vem jag är, sen 
kommer oftast frågan "gillar du äldre?" sen säger jag att vi ska fortsätta i KiK, när han kom 
över till KiK så är det första som står "är det du från chatten?". Det står att jag ska hålla upp 
en lapp där hans namn står, jag spelar lite arg och säger "duger det inte får det va". Därifrån 
fortsätter vi prata vidare. 

 Kommer du ihåg vad han har för alias?
På Dinchatt Sthlmsman eller Sthlmspappa. I chatten hette han Sthlman och något nummer 
sen söker tror jag. Han hette inte samma sak på Dinchatt som han gjorde på Kik. Han hade 
ingen profilbild heller, i Kik hade han en profilbild på någon orange eld. 

 Berätta om bilden han skickade. 
En man som sitter i en soffa med en grå hoodie lutad mot ryggstödet. Luvan var uppfälld över 
huvudet, jag har sett filmen också på Dumpen.se och det är inget snack om att det är samma 
person. Jag vet exakt hur han ser ut, jag känner igen honom och kan lätt peka ut honom. Hade 
man ställt upp 10 personer bredvid varandra hade jag garanterat kunna peka ut honom. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Szefer, Patrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittnet har varit i kontakt med misstänkt

online
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Vittnet har varit fiskare på dumpen och hörs gällande sin kontakt med misstänkt-.

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-19
Förhör påbörjat

15:35
Förhör avslutat

16:17
Förhörsplats

Sollentuna polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren frågar vad förhöret gäller?
Patrik berättar att när han började som fiskare gick det magsjuka hemma. Hans mammas 
snubbe var IT tekniker och han vet hur det där går till online. En kille i Gällivare hade åkt dit 
för att han skulle våldta ett barn, det fick Patrik att vilja vara delaktig och hjälpa till.  

 
Patrik började fiska åt dumpen och blev kontaktad av Henrik. I slutet så hade de skrivit något 
om att Henrik skulle köpa ut cigg och kommit överens om att mötas på Märsta station. De 
hade kollat att det skulle rulla in ett tåg samma tid som de skulle ses. Då skrev Henrik om att 
han hade sett en kändis i chatten till Patrik. Patrik trodde ju att Henrik var en ensam person, 

.  Patrik slutade sedan skriva för dumpen men de andra fiskarna 
fortsatte och mannen började prata mer till de andra i dumpen. 

Förhörsledaren ber Patrik berätta vad som hände efter att de fick kontakt?
Patrik berättar att Henrik kontaktar honom på PM. Henrik börjar konversationer med att be 
Patrik om bilder. Patrik skriver i chatten till Henrik att han är en 14årig tjej. Henrik hade 
skrivit att han ville ses på Märsta station och göra saker, planen var att de skulle gå hem till 
Henrik. När de skulle mötas på stationen hade Henrik sett Patrik Sjöberg. Då hade Henrik 
blivit misstänksam. Henrik hade skrivit till Patrik att han var vid den svarta combin på 
stationen men det var han inte. Efter den händelsen hade Patrik fortsatt chatta med Henrik 
men de hade avslutat kontakten efter att Henrik fattat att något var konstigt. Sedan har 
Henriks kontakt fortsatt med andra fiskare. Patrik berättar att man måste vara försiktig då det 
är lätt att dom kommer på en när man skriver. Henrik hade skickat en bild på sig själv på 
Snapchat till Patrik. 



Förhörsledare frågade hur Henrik såg ut på bilden?
Henrik är ljushyad och Patrik känner igen honom direkt om han ser honom. Patrik hade känt 
igen Henrik bland andra människor om han sett honom.

Förhörsledaren frågade hur konversationen startade?
Konversationen började med att Hendrik tog kontakt med Patrik på KIK. Då skrev Patrik att 
han var 14år gammal och tjej, efter det så skrev Hendrik om att han ville ses. Patrik använde 
ursäkten om att Henrik skulle köpa cigg åt honom för att Henrik skulle tro på att han var en 
14årig tjej. Patrik uppfattade Henrik som en ungkarl som sökte små tjejer. Patrik trodde att 
Henrik skulle bli skrämd av att se Patrik Sjöberg på Märsta station. Patrik blev förvånad över 
att Henrik efteråt fortsatte leta efter små tjejer. Patrik tycker det är skrämmande hur man kan 
fortsätta efter att nästan bli påkommen. Patrik tycker det är hemskt att män som Henrik bara 
fortsätter och att de kan tänka sig att våldta små tjejer. 

Förhörsledaren frågade vad Patrik upplevde syftet med att Henrik skrev?
Patrik uppfattade det som att Henrik skulle tro att det var lätt att utnyttja en 14åring. Patrik 
tror att Henrik tänker att han lätt kunde få en 14åring att göra saker lätt om Henrik skulle 
köpa cigg eller liknande. Patrik känner att Henrik hade kunnat göra vad som helst med denna 
14åring. 

Förhörsledaren frågar vad Patrik kände när han fick reda på att Henrik hade ett eget barn?
Patrik uppger att han tyckte de var skrämmande då han trodde Henrik var en enstöring som 
ville ligga med små tjejer. När Patrik fick höra att Henrik hade eget barn undrar han vart 
samhället är på väg och hur det kunde bli på detta sätt. Patrik säger att det är hemskt att 
sådana som Henrik kan vara ute på nätet och hitta dessa unga tjejer. Patrik berättar att han tror 
att vissa barn kanske börjar chatta med dessa män som Henrik men att de inte vet var det ger 
sig in på och eftersom att de är barn kan de lätt bli utnyttjade. Patrik berättar att han mådde 
dåligt ett bra tag efter händelsen. När andra på dumpen pratat med Henrik har  

 Det är obegripligt hur detta kan förekomma. 

Förhörsledaren frågar vilka forum de använder?
Patrik berättar att om han är på KIK i 5 grupper i ca 1h så har han 40 personer som kontaktar 
honom. Just vad gruppen Henrik hade hittat Patrik i minns han inte. Efter det hade Henrik 
kontaktat Patrik och deras konversation på KIK hade sedan övergått till Snapchat. 

 Förhörsledaren frågar hur Patrik upplevde Henrik?
Patrik upplevde Henrik som strulig och nervös. Henrik hade varit velig och de var då som 
Patrik hade börjat prata om cigaretter istället. Henrik hade velat ha live bilder av Patrik för att 
veta att han var den han utgav sig ifrån att vara. Patrik upplevde det som att Henrik verkligen 
ville genomföra de han skrivit om med den 14åriga tjejen. Henrik hade ju varit i närheten av 
stationen när Patrik var där för att konfrontera honom med  då han beskrev saker på 
platsen men stod gömd. Patrik tyckte att det kändes som om Henrik hade rutin i att möta barn 
på stationen då han stod gömd och kollade om de kom så att de inte kunde konfrontera 
honom.

Förhörsledaren frågade vad Henrik hade velat göra med den 14 åriga flickan?
Patrik kommer inte ihåg exakt men Henrik ville ha sexuellt umgänge, men Patrik hänvisar för 
mer detaljer till de chattar som inkommit till polisen från deras konversationer. 

 Förhör uppläst utan erinran. 
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Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Sjöberg, Jan Niklas Patrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Medlem i dumpen och var med vid

konfrontation
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Patrik hörs som vittne angående vetskapen om Henrik

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-30
Förhör påbörjat

15:09
Förhör avslutat

16:10
Förhörsplats

Polisstationen Göteborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lovisa Lindberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursiv stil. 

Vi är här idag för att diskutera ärendet med Henrik som ni från dumpen har konfronterat vid 
Märsta station i slutet av april, berätta om det ärendet?

Vi hade kontakt med honom på många av våra konton. Henrik var först intresserad av 12-14 
åringar och skrev med bland annat en av våra fiskare som utgav sig vara en 14årig tjej. Vi 
åkte till Märsta station för att konfrontera honom när Henrik skulle möta denna 14åriga tjej 
där. Henrik var på plats men visade sig aldrig för oss. Han skrev med fiskaren under hela 
tiden och beskrev saker runt honom som bilar på parkeringen, han skrev även att han såg mig. 
Vi såg aldrig honom då han hade stått dolt. Efter den dagen hade Henrik kontakt med en 
fiskare som utgav sig för att vara pedofilmamma. Henrik var lugn och ville möta kvinnan och 

.  
 Efter att de skulle mötas på stationen var planen 

att de skulle vidare till pedofilmammans väninna som hade en dotter hemma. Henrik hade 
uttryckt att han ville  Vi delade upp oss vid 
Märsta station inför den andra konfrontationen och jag satte mig utanför så han inte skulle 
känna igen mig.  och sedan kom han med bussen till 
stationen. Han utmärkte sig med keps, huva och solglasögon, jag såg att han var nojig och jag 
såg att det var han när han kom gåendes. Då konfronterade vi honom inne på pressbyrån. Vi 
har träffat många som söker kontakt med barn men jag kände direkt att han hade något ännu 
mörkare inom sig än de andra som vi träffat, vi ringde både polis och socialtjänsten. 



 Vad skedde efter eran konfrontation med Henrik?

 
  

  
. 

 Berätta om Henriks andra kontakt med era konton?

Vi har 30 talet människor som jobbar med dessa profiler dagligen och Henrik har haft kontakt 
med flera. Vi försökte möta honom i Märsta några veckor innan den sista konfrontationen. Då 
hade Henrik skickat bilder, videos och eventuellt barnporr också eller om han bara nämnde 
att han hade barnporr. Då trodde Henrik att han skulle träffa en 14årig tjej. De hade kommit 
överens om att de skulle gå hem till honom eftersom att han bodde nära och ha sex. Det har 
även ringt en flicka till  som har träffat honom på Märsta station och sedan gått hem till 
honom. Henrik har alltså träffat riktiga barn, det var den känslan vi fick då han är var så aktiv 
och alltid var uppkopplad i princip dygnet runt på dessa chattar. 

 Vad menar du när du säger att Henrik upplevs mörkare än de andra du träffat?

De vi träffar brukar säga att de inte gjort sådana saker innan och att de inte har något intresse. 
I Henriks fall fick vi anstränga oss för att han , redan där kände vi 
att han var gränslös.  

 Jag förstod ganska 
snabbt på honom att han hade en helt annan historia. Jag känner att magkänslan är det man 
ska lyssna på. 

 Berätta om telefonsamtalen med Henrik?

Vi har en kvinna som fiskare som har bland annat en profil som ensamstående mamma med 
ett barn. Hon får väldigt snabbt kontakt med dessa män som är intresserade av barnpornografi 
och att träffa henne och barnet, de är de mer hardcore-pedofilerna. Dessa män har ett intresse 
att träffa kvinna med barn för att bland annat skapa eget material. Den kvinnliga fiskaren har 
en telefon som hon pratar med dessa män i och då blir de lugnare, Henrik var inte lika 
misstänksam vid det planerade mötet andra gången efter telefonsamtalen. Jag tror att Henrik 
har stämt träff på stationen förut. Hon på pressbyrån kände också igen honom och han 
verkade ha ett ställe han ställde upp på utanför stationen där han hade uppsikt. När han 
pratade med oss efter konfrontationen var han väldigt arrogant och försökte snacka sig ut ur 
situationen. 

 Berätta om hon på pressbyrån?

Det var andra gången vi var där och hon kände igen Henrik och sa att det var en stamkund 
som ofta är där. Jag tänker att han använder de som sin hemma station, vi började spekulera 
om han bodde i höghuset bredvid stationen då han kunde stå och kika och ha koll.

 Berätta fritt de du minns att Henrik har skrivit?

De är flera mil med chattar. Det är det vanliga, han var väldigt ofta uppkopplad och han var 
väldigt aktiv och på olika konton. Det var på vägen till Märsta som vi förstod att det var 
samma person som vi skulle konfrontera som vi försökt konfrontera 6 veckor tidigare. Det 
gjorde mig skeptisk att han skulle dyka upp. Men när Henrik och fiskaren pratat på telefon 
blev han lugnare. Henrik hade pratat med våran fiskare och då hade han uttryckt att han hade 
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försökt penetrera  Inte ens om du har 
fantasi säger du sådana saker, speciellt till en främmande människa men vi tog det på fullt 
allvar.

 Minns du var det var för bilder som Henrik hade skickat i chattarna?

När vi väl ska möta någon får jag nästan allt material skickat till mig, men allt som jag fått 
har ni också fått av  Vi träffar ju ca 10 sådana personer i veckan och de skickar bilder 
och filmer hela tiden, så ibland är det svårt att minnas.  

  
 

. 

 Var det något annat som skilde just honom från mängden?

Det var hans attityd som skilde honom från mängden. Det fanns ingen ånger, det var vi som 
hade fel och han försökte säga att det inte fanns någon verklighet i de han skrivit. Han hade 
med sig en ryggsäck och han visade inget tecken på att skynda sig hem. Det kändes som om 
Henrik skulle stanna kvar och käfta emot, han trodde han hade sitt på de säkra. Henrik sa på 
platsen att . I detta fall visste vi att han hyr lägenheten av en person 
som vi har haft kontakt med.  

. 

Hur säkerställde ni att Henrik var kopplad till kontona fiskarna skrev med?

När vi fiskar på dessa män vill vi alltid ha en live-bild som är äkta. Vi har mjukvara som ser 
om det är falska bilder. Det är ett måste innan vi träffar dem. Vi har mjukvara som är ansikte 
igenkännande, nu minns jag inte exakt vad vi använde för att identifiera just honom. Jag tror 
att han kan ha lämnat adress eller liknande till våran fiskare. Vi hittade honom som hyresgäst, 

 Vi hittade inte hans sambo, vi hittade någon med ett 
ofullständigt personnummer så vi visste ej om hon var i Sverige eller inte. Så vi viste vem 
han var innan han dök upp på Märsta station. Det finns inget tvivel om att Henrik Ekholm är 
knuten till dessa konton. Det är väldigt viktigt för oss att vi är 100% säkra. Ofta hittar vi deras 
identitet innan vi publicerar. Sen har vi den unga tjejen som ringde in till  som kände 
igen både bilden på Henrik och Henriks alias på chattforum. Henrik hade på sig keps och 
huva och glasögon så jag är fel person att fråga om jag skulle känna igen honom igen i en 
folksamling. Men jag har också ansiktsdysleksi. Hade jag sett hans bild nu hade jag känt igen 
honom vid ett möte. 

 Berätta om flickan som ringde in?

 berättade för mig att en ung tjej ringde mitt i natten och var helt förstörd och hon 
berättade att hon hade träffat Henrik och att han hade förgripit sig på henne. Jag tror att tjejen 
var 13år. Vi har kontakt med en advokatbyrå som jobbar för oss och vi skulle hjälpa till att 
stötta henne. Men tjejen var väldigt negativt inställd och skulle återkomma men var väldigt 
rädd för att hennes föräldrar skulle få veta.  hade uppfattat denna tjej som väldigt äkta. 
Från hela Henriks agerande så förstår vi att han träffar folk. Dessa män får nog tyvärr ganska 
mycket träff i deras sökande. Denna tjej stack ut från andra som ringt oss då hon var väldigt 
ledsen och grät väldigt mycket. När man ser personer dyka upp på våran sida så blir det 
väldigt direkt. Och denna tjej hade sett detta. Det är därför vi inte maskar namnen på 
chattarna, namnen sparas ofta länge och någon kan känna igen namnen om de själva blivit 
utsatta.  
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 Berätta om  

Jag har bara läst om ämnet han skriver om. Vi har haft lite kontakt på Facebook och 
Instagram. Han skrev det inlägget som jag fått mest uppmärksamhet om på instagram, om en 
pedofil i Gävle  Jag har haft lite sporadisk kontakt med 
honom. Bara via Facebook och Messenger. Vi blev ställda när vi såg att han ägde lägenheten, 
vi trodde att de kanske fanns fler med samma namn men de fanns det inte. Jag har förstått att 
det finns en del frågor om  arbete med barnen i Indien och trodde först att Henrik 
kanske jobbade för  Men Henrik gjorde inte det. Då blev vi konfunderade hur en 
kille som Henrik med noll inkomst och skulder kunde hyra av en kille som 
Det finns rykten om alla men just dessa barnrättsärenden finns det systematiska övergrepp i 
vissa föreningar, speciellt i USA. Det som framkommit och som jag hört, är att  
skulle ha sovit i samma sängar som barnen på vissa av barnhemmen.  sa i samtal 
med  att han hade träffat både Henrik, barnet och mamman till barnet när de skrev 
hyresavtalet. De flesta vi konfronterat kollar vi om de är dömda, vart de bor, bilar mm. Där 
såg jag att Henrik hade skulder och en inkomst på typ 3-tusen år 2019. Vi funderade på hur 
han klarade att leva och betala för sig med egen vårdnad. När vi träffade honom så fick vi 
intrycket att han var lite av en hasch-tomte. Vi funderade vem han var med tanke på att han 
satt uppkopplad 24 timmar om dygnet. Dessa människor har inga rutiner märker vi. Han kan 
chatta med 3 till 5st av våra fiskare samtidigt och de kan skriva alla tider på dygnet. 

Har  kontaktat dig efter konfrontationen med Henrik?
Jag vet att  har haft kontakt med honom. Han har skickat inlägg till mig på Messenger 
tidigare men inte nu. Men eftersom att vi haft kontakt innan och jag var med när vi 
konfronterade honom så känns det som om han borde ha kunnat släppa iväg ett medlande till 
mig efter konfrontations videon. Jag trodde först att han var i Indien, men nu skulle han sälja 
lägenheten. Han har uttryckt sig till  att han inte vill bor i lägenheten där det har pågått 
Sådana saker. Läser man chattloggarna så förstår man ju att det syftas  I 
detta fall har vi maskat chattarna på hemsidan på grund av att vi inte vill att det ska framgå 
vad han . Så  kunde inte se på hemsidan från dumpen vad Henrik 

.

Uppläst utan erinran.
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Liljegren, Jacquelinne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Aktiv på Dumpen.se
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sin kännedom gällande misstänkt Henrik Ekholm. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-26
Förhör påbörjat

18:00
Förhör avslutat

19:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursiv stil.
Förhörsledaren ber Jaquelinne berätta fritt om sin kännedom gällande aktuell 
förundersökning. 
Henrik skrev till mig några dagar innan valborg, allt syns i chatthistoriken som ni har. Vi 
började skriva. Han hörde av sig, jag ringde upp honom via Wickr på valborg och vi pratade 
lite med varandra. Det var ett kort samtal. Jag ville mer styrka att jag var kvinna och att han 
skulle höra min röst för att känna sig bekväm. Jag vet att jag hörde  i bakgrunden 
och jag minns att jag hörde en barnfilm i bakgrunden. Det var lite som när barn leker, det 
dunkades och slogs. 

Henrik var inte ens medveten om att det var Valborgsmässoafton. Henrik berättade att de 
hade haft morgonmys och att sambon var inte hemma. Henrik berättade att han hade utfört 

  på morgonen innan jag ringde till honom. Jag uttryckte typ jaha du 
har redan fått ditt lördagsgodis, en granne kom till mig på cykelvägen under tiden vi pratade 
och jag sa till Henrik att vi kunde höras senare för jag skulle iväg och fira valborg. 
Vi lade på och han uttryckte att han och  hade haft morgonmys. Det var första 
gången jag fick bekräftat direkt att  och 
jag tänkte att jag behövde fortsätta skriva med honom på dagtid då han sa att hans sambo var 
hemma på kvällarna. Han skrev aldrig på kvällarna, förutom dagen innan vi skulle träffas. 
Allting är nedskrivet i chatten, vi har enbart haft kontakt via chatt därefter. Vi pratade inte 
med varandra i telefon överhuvudtaget, vi sms:ade en del och det var så jag fick hans 
identitet. Jag tänkte att jag skulle göra det enkelt för mig och sa att jag inte kunde skriva på 
Wickr när jag jobbade. Han sms:a mig från sitt nummer men det var inget grovt som skrevd 
där överhuvudtaget. Fokuset låg hela tiden på att försöka boka upp honom så att  och 
Patrik kunde komma. 

Han skrev till mig måndag den 1/5, han undrade om jag hade Comviq för att kunna skriva 



gratis. Jag skrev att jag sitter upptagen jag frågade om han jobbade och han sa att han var 
ledig.  
Vi sms:a samma dag som vi skulle träffas. 

Jag hade förklarat för honom att vi var fler, jag har flera konton och det var därför han blev så 
intresserad. Jag skrev från det andra kontot att jag vet vem han är och jag skrev att han hade 
pratat med Hanna, han hade kontakt med båda kontona. Jag ville att Tess skulle vara 
undergiven och att Hanna skulle vara den dominanta. Han frågade vad Tess hade för barn och 
jag försökte langa över honom till den andra telefonen med Hannakontot. 

Han skrev ju om att han hade använt den här lilla dildon och att  krånglade när han 
försökte stoppa in sin egen kuk. Som sagt allting står nedskrivet, jag försökte ha kontakt med 
honom och jag känner mig trygg med att  

 
. Jag behövde inte skriva med 

honom på kvällstid. Jag ska ju framstå som euforisk i det här. Jag tryckte in hans 
telefonnummer på Swish, jag ringde folkbokföringen och det visade sig att det var två 
personer skrivna på adressen så allt han sa stämde ju. 

Det här var en så pressad situation, det tog fyra och ett halvt dygn och det var mycket dötid 
då han inte var online på kvällarna. Kvällen innan sov jag inte, inte  heller och jag tänkte 
att jag inte skulle skriva med honom på morgonen. Jag tänkte att jag skulle dra ut på det här, 
det var inga fler diskussioner om övergrepp den dagen och för jag var ju på väg då min profil 
bodde i Nyköping och Tess bodde i Järfälla. Jag behövde inte skriva med honom heller i och 
med att jag satt i bilen. 

 Berätta mer om samtalet telefonsamtalet.
Jag ringde upp via Wickr. Jag kommer inte ihåg hur många minuter samtalet var, det var 
kanske tre minuter och han var väldigt väldigt lugn. Jag har en tendens till att leka stressad för 
att stressa slut på samtalet. När han svarade sa jag Hej det är Hanna och han sa att det var kul 
att jag ringde. Jag sa att jag tänkte mer att han skulle höra att jag är jag och han sa att det var 
trevligt. Jag sa till honom att ibland tror man att man skriver med en kvinna så är det en man, 
han sa jo det har jag varit med om och sen frågade jag vad som dunkar i bakgrunden. Han sa 
att det var   

. Jag frågade om 
de har någon eld planerad idag, han frågade om eld och jag sa att det är Valborgsmässoafton 
och han svarade då shit det har jag inte ens tänkt på. Jag frågade om de bara tagit lugnt hela 
morgonen och då sa han nej vi har myst lite.  

 och då sa jag att det kommer en granne med hunden. Sen 
tog samtalet slut, jag frågade om jag kunde ringa igen och han sa att han svarar om han är 
ensam. Det var inga övergreppsdiskussioner.  

 Jag tolkade det som att han hade slickat och penetrerat med fingrarna, det var min 
första tanke. 

 Hur lät Henrik i rösten?
Lugn, väldigt väldigt lugn. Han vart glad över att jag ringde för att han sa att han tyckte att 
det var trevligt att jag ringde. Han blev nog mer bekväm av att jag var en kvinna. Jag hörde 
att han hade en tendens till att vilja prata om övergrepp och därför tänkte jag att det var bra att 
vi skrev. Jag är dålig på att prata om övergrepp. Det upplevdes intensivt från min sida och 
han kände väl av att samtalet skulle bli relativt kort och allting skedde så fort. Jag tror att 
samtalet faktiskt bara var i tre minuter. Jag har upplevt honom som avslappnad med 
skrivandet också. Jag har upplevt honom som ärlig, han har inte gjort några svårigheter för 
mig när han skickar från sitt egna telefonnummer och jag tror att han litar på mig. De gör 
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oftast det. 

När jag ringde till folkbokföringen sa de att det fanns tre personer skrivna på adressen var av 
två är män, jag fick Henriks uppgifter och sen får jag veta att den andra heter   
Jag tänkte att det kändes bekant, det är ju hans om  Jag googlade  
och allting stämmer, jag gick in på  Facebook och tänkte jo det är han. Jag ringde till 

 och Patrik, jag glömde bort att kolla vem som var  Jag ringde tillbaka 
till folkbokföringen och frågade vem som var t. Jag fick veta att hon inte är 
skriven där och har inte några fyra sista siffror. Jag tänkte ifall Henrik var gay och bor där 
med  Jag har varit i kontakt med  innan, jag har nog upplevt honom som en 
smula gay. 

 Berätta om din kännedom om   
Det var en situation där de hade förskingrat pengar. Jag var i kontakt med en kvinnlig 
journalist och advokat. Vi skrev via nätet och i samma veva så hade jag kontakt med  
i och med att jag ställt en fråga via hans Facebook. Jag fick svar via messenger angående min 
fråga,  ringde upp mig men det här var många år sen. Jag tror det var fyra år sen. Det 
är det jag vet under den härvan med Love Nepal. Så jag visste ju vem  var och följt 
den händelsen för många år sedan. 

Jag skrev sen till honom från mitt eget konto, han läste inte det och jag skrev hörde vad som 
hade hänt med din inneboende, hur går det? Han läste inte det, jag fick lite ångest och 
återkallade det meddelandet. Jag kände att det var dumt att jag skrev någonting på grund av 
att folk inte vet om min roll för dumpen.se. Jag tog bort det och han var inte aktiv. 
Jag gick in via mitt andra konto Sanna på dumpen. Han svarade på det meddelandet, jag 
skrev samma sak där och då skrev han som han skrivit till alla andra det här är inte klokt, jag 
har hyrt ut lägenheten i andra hand och jag hade ingen aning om det här. Jag har träffat 
mannen, jag tror det var hans fru och  de var jättetrevliga och jag har 
till och med kollat upp att han inte var dömd. Jag skrev till honom varför kollar du upp 
honom via Lexbase och inte hans inkomster, han tjänar 53 000 kronor per år?. Jag vet inte hur 
han lyckades och han blockerade mitt konto, slutade svara och nu är det några journalister 
som skriver med honom. Han skriver samma sak till alla, att han träffat Henrik, kollat upp 
honom via Lexbase och träffat kvinnan som han tror är från Filippinerna. Han har blockerat 
mig. 

Han har även skrivit allt som han skrivit till mig på Flashback också. Han skrev på Flashback 
en eller två dagar efteråt. Det var ju alla Flashbackare som hade kommit fram till vem som 
stod skriven där. Jag tror att det tog två dygn innan han kommenterade och då skrev han 
samma sak. 

Jag vet att han sovit bredvid flickor och att han sover med flickor i Nepal. De upplevde att 
han varit på dem, kramat dem, smekt dem och gjort olämpliga saker. När jag fick veta att han 
var folkbokförd i lägenheten så trodde jag definitivt att han hade något med saken att göra. 
Det låter fruktansvärt att säga men när det kommer till Filippinska kvinnor och svenska män 
så har jag upplevt de svenska männen som dominanta i deras relationer, jag upplevde Henrik 
som tvärtom för att han inte kunde skriva när sambon kom hem, jag tänkte faktiskt om 
sambon är  Jag var inne  hon är aktiv och har inte 
gillat eller kommenterat bilderna på  l   
heller kommentera eller gillat bilderna på  Det finns inga spår gällande en familj 
till  på Facebook. På sociala medier lägger man till de flesta för att ha en kortare 
kontaktväg, jag tycker det är konstigt att det inte finns en koppling mellan  och Henrik 
på Facebook, i min värld kändes det att Henrik kändes undergiven sin sambo och jag tror att 
det var så att han loggade ut. Loggar han ut så försvinner konversationerna, det var några 
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gånger jag svarade på samma frågor som redan ställts. 

Det finns en Anneli Wester som har en öppen Facebook, långt tillbaka så skrev ju hon 
kolossalt mycket om  Hon lade upp intervjuer där hon hade intervjuat barn som hade 
pratat om att de hade sovit bredvid honom och det här med kramar. Det var därigenom jag 
fick veta om det, det går att läsa och se dokumenterat på hennes Facebook om vad hon 
kommit fram till när det gäller  Jag har inte grottat ner mig i det, men det var så 
mycket Swisha pengar och Carola med Runar var med. Jag följde lite var Anneli skrev på sin 
Facebook, hon har ju en juristexamen och är duktig med lagar, regler och på att skriva. Jag 
har upplevt  som ett jävla pervo och det var för många år sedan när jag läste allt det 
här. När hans namn kom upp och vi kom fram till att det var han som ägde lägenheten så var 
min tanke att han var sambon. Det var min tanke. 

Jag, Patrik och  var på helspänn i och med att  var där hon var. Jag tog reda på 
att  var skriven där, det var inte så att jag funderade alldeles för länge på det då jag tog 
reda på det dagen innan och jag tror att jag blev mer "oj oj oj" det här är intressant. 
Pedofiljägaren och traffickingkämpen har med den här att göra. Min mamma och pappa har 
ett fastighetsföretag, vi kollar inkomst, betalningsanmärkningar och aldrig Lexbase. Det är 
något som jag blev förvånad över, att han inte kollat upp hans ekonomi och jag tänkte att det 
var konstigt. 

 Berättade Henrik något om hans vardag?
Nej ingenting, han sa att han var ledig. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Liljegren, Jacquelinne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Aktiv i Dumpen.se
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Kompletterande vittnesförhör. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-06-01
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

14:46
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hur har kontakten mellan dig och   sett ut efter den 4/5-2022. 
Jag tog kontakt med honom. Jag kommer inte ihåg ordagrant, men jag skrev något i stil med 
"hörde och läste om din inneboende". Jag skrev till honom efter hans Flashbackinlägg. Jag 
skulle nästan vilja påstå att han skrivit exakt samma sak till alla, det som han skrev på 
Flashback. Han skriver att det är fruktansvärt, att han träffat kvinnan, mannen . 
Han har skrivit med  skrivit på flashback och med en journalist.  

Jag tycker att det är konstigt att han inte gått ut och dementerat det här. Om det är någon som 
försökt framstå som  så är det ju han och jag är absolut förvånad att det inte 
kommit ut från hans håll. Han som alltid stått upp för de svaga och utsatta. I detta fall finns 
det många utsatta i och med barnpornografin och  Jag tycker det är konstigt att han 
inte höjt näven och skrikit ut det han står för. Jag såg det som en självklarhet, det hade vi nog 
alla gjort och  sa ju att det här skulle bli en mediebomb. Mycket konstigt tycker jag. Jag 
trodde verkligen att han skulle reagera och agera. 

 Uppläst och godkänt. 



Dörrknackningspm
Dalgatan 5 D Märsta

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Lindberg, Lovisa
Datum

2022-05-24
Tid

15:34
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lovisa Lindberg

Uppgiften avser

Uppgift

24 Maj verkställde PA Germundsson och PA Lindberg en dörrknackning i misstänkts trapphus 
på Dalgatan 5 D i Märsta. 

Lägenheterna som patrullen knackade på var:
0091: Songbeang Nawaporn, hade inga uppgifter att lämna. numret till hennes man som inte 
var hemma 070-676 24 76
0092: Heren Zakaria, se förhör. Nummer till hennes vän som också bodde på adressen 
072-9000748, Radna
(0093 är misstänkts lägenhet)
0094: Gantulga Badamshuurai, se förhör. Påträffades i trapphuset.
0095: L, Bäcksteröm, inget svar när patrull knackar på.
0096: E. Dofs. Elin var inte hemma men nås på telefon 070-6465278. Hennes mamma 
öppnade som var på besök och lämnade hennes telefonnummer. 
0097: Marja-Liisa Hietala, se förhör.
0098: A. Husham Mahmood Al-Mayyah, inget svar när patrullerna knackade på.
0099: Marjatta Merisalo, se förhör. Påträffas i trapphuset.

I tjänsten PA Lindberg



Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Merisalo, Terttu Marjatta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Paasbild
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bor i samma trapphus
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs i en pågående förundersökning om observationer från huset. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-24
Förhör påbörjat

09:36
Förhör avslutat

09:48
Förhörsplats

Dalgatan 5 D, Märsta
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren frågar om Marjatta har observerat något i huset som hon lagt märke till?
Marjatta berättar att hon antar att det handlar om Hendrik då hans lägenhet är avspärrad.

 Förhörsledaren säger att polisen endast kan säga att hon hörs angående en förundersökning.
Marjatta fortsätter berätta att hon hade reagerat på Henrik då hon ibland hade försökt prata 
med honom när han ofta hade stått ute och rökt. Hon hade bett honom slänga fimparna i en 
hink men det hade han inte lyssnat på. Marjatta berättar att Henrik alltid undvek kontakt och 
att hon tyckte han såg ut som en knarkare.  

  
.  

 

 Förhörsledaren frågar om Marjatta minns när det var och vad hon hörde?
 
 

 

 Förhörsledaren frågar om det är något annat Marjatta reagerat på i huset?
Marjatta svarar att hon inte har något annat. 

Förhöret uppläst utan erinran



Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Zakaria, Heren Habte
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Granne
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs i en pågående förundersökning om observationer från huset. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-24
Förhör påbörjat

09:15
Förhör avslutat

09:24
Förhörsplats

Dalgatan 5 D, Märsta
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren frågar om det är något som Heren har lagt märke till i huset som har stuckit 
ut?

Heren svarar att hon inte tänkt på något speciellt. Heren berättar att hon vid några tillfällen 
har  Heren säger att hon inte hade tänkt på det så mycket då det inte är ovanligt 
att 

 Förhörsledaren frågar om Heren hört något annat som hon reagerat på?

Heren svarar att hon inte gjort det.

 Förhörsledaren frågar när Heren har hört gråt?

Heren berättar att hon inte minns något specifikt tillfälle då hon inte reagerat mer på det.

 Förhörsledaren frågar om Heren vet vart ljudet kom ifrån?

Heren pekar på lägenheten som ligger vägg i vägg med hennes och säger att det hade kommit 
därifrån.

 Förhörsledaren frågar när Heren hade h ?

Heren berättar att det var i åt men att hon inte kunde specificera mer än så. Hon berättar att 
hon någon gång hade sett ägenheten 
men hon minns inte mer än så. 



 Förhöret uppläst utan erinran. 
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Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Badamshuurai, Gantulga
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bor i samma trapphus
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs i en pågående förundersökning om observationer från huset. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-24
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

09:34
Förhörsplats

Dalgatan 5 D i Märsta.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursivs stil.

Gantulga påträffas i trapphuset av patrull när han ska ut med sin son. Patrullen frågar i 
farten om han observerat något han har lagt märke till i huset?

Gantula berättar att han egentligen bara reagerat på en granne som alltid använde 
solglasögon.  (Gantula pekar mot MTs dörr) 
Gantula berättar att han mött den grannen flera gånger och då har han inte fått någon 
ögonkontakt. Samt att han suttit på sin balkong med solglasögon på också. Gantula berättar 
att grannen inte brukar svara när han försöker hälsa. 

 Förhörsledaren frågar om Gantula lagt märke till något annat?
Gantula berättar att han inte har något annat som han reagerat speciellt på. 

Gantula ska iväg med sin son och patrullen vill inte ställa mer frågor inför sonen.

Förhöret uppläst utan erinran. 



Förhör
Nr:1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Hietala, Marja-Liisa
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild i res
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Bor i samma trapphus
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs i en pågående förundersökning om observationer från huset. 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-24
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:02
Förhörsplats

Dalgatan 5 D, Märsta
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursiv stil.

Förhörsledaren frågar om Marja-Liisa har sett eller hört något speciellt hon lagt märke till i 
huset?

Marja-Liisa berättar att hon jobbar oregelbundna tider och sällan är hemma. Hon uppger att 
hon inte hört något alls. Hon berättar dock att hon har en granne på bottenplan som hon 
upplevt att undviker kontakt. Hon berättar att han beter sig märkligt när hon hälsar som man 
gör med grannar så hälsar han aldrig tillbaka. 

 Förhörsledaren frågar hur mannen ser ut?

Marja-Liisa berättar att han har svenskt utseende och är rätt lång, ljushårig. Hon berättar att 
hon sett honom med en thailändsk kvinna . 

 Förhörsledaren frågar om det är något annat hon uppmärksammat som hon kan dela med 
sig av?

Marja-Liisa berättar att hon sällan hör eller ser något då hon ofta inte är hemma och när hn 
sover så sover hon.

 Förhöret uppläst utan erinran. 



Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Barnskötare på målsägandes förskola
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sin kännedom om 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-06-21
Förhör påbörjat

13:08
Förhör avslutat

14:15
Förhörsplats

 förskola
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Berätta vad du jobbar med och hur länge du har jobbat med det du gör. 
Jag har jobbat lite mer än 2 åt på . Sedan den 23:e februari har jag jobbat här. 
Jag har jobbat från den 23:e och jobbar fram tills nu. 

 Vad har du för profession här?
Jag hjälper barnen, ta hand om barnen och ser till att de har bra. Jag jobbar som barnstödjare, 
jag jobbar som vikarie och är inte anställd. 

 Berätta om dagen som socialtjänsten kom hit och omhändertog  
Den dagen kom jag till jobbet och vid 12 ringde socialtjänstens ringde oss och sa att de skulle 
komma hit. Vi visste inte innan. Det kom två damer och tog  med sig sen var det 
slut. Det var sista gången jag såg  

 Berätta från den 23:e februari hur det har varit för  på förskolan. 
 brukar inte komma regelbundet till förskolan, hon är sjuk ibland men under tiden 

som vi hade kontakt var hon en bra tjej. När vi skulle byta hennes blöja så började hon skrika 
och sparka. Hon skrek och hon ville inte att vi skulle rengöra henne. När vi bad henne 
komma så gjorde hon inget motstånd men när vi började byta blöja så började hon skrika. 

 Har hon alltid haft det här beteendet?
Ja men det eskalerade dag för dag. 

 Hur märkte du att det eskalerade dag för dag?
Det var på skriken, hon höjde sin röst ännu mer och hon fäste ihop sina ben och tryckte. Man 
förstod att hon var riktigt ilsken. 

 När var första gången du upptäckte det här beteendet hos 



Det var mina kollegor som uppmärksammade det här, jag testade själv och jag upptäckte att 
det var så som din kollega hade sagt. 

 Berätta med så många detaljer du kommer ihåg om hur  gjorde när ni bytte blöja 
på henne. 
När vi kallade på henne så kom hon utan att göra motstånd, vi har ett bord där som hon satte 
sig på och när vi tog av henne byxorna så började hon skrika och flaxade med händerna och 
fötterna. Hon drog ihop sina ben och lät oss inte göra det. Jag ville ta av henne blöjan och då 
började hon, ibland så måste man tvätta henne för att hon hade bajsat men hon ville inte att vi 
skulle rengöra henne över huvud taget. 

 Berätta mer om att hon skrek. 
Så fort jag och kollegorna började byta så började hon skrika och gråta. Efter att vi satte på 
henne blöjan igen så stod hon på sina ben som att inget hade hänt. Hon sa inga ord när jag 
bytte, hon skrek bara och tårarna föll. 

 Berätta om  
 var en tystlåten och lydig tjej. Hon lekte med de andra barnen och var väldigt lugn. 

 Har du sett någon beteendeförändring hos  den senaste tiden?
Ja, för varje dag som gick blev hon mer tystlåten. Hon satt bara ner, hon log ibland men 
slutade prata. 

 När uppmärksammade du den här beteendeförändringen?
Mina kollegor berättade för mig att hon tidigare var glad, hade ett leende på läpparna hela 
tiden men när hon blev såhär vet jag inte. Vi trodde att det berodde på att hon växte upp. 

 Berätta o    
   

   
 

Är det här ett beteende som skiljer sig 
Ja jättemycket. Det skiljer sig jättemycket. 

 Berätta mer. 
 

 

  
. 

 Berätta om   
Jag har sett  . Vi hälsade och jag sa att jag heter  samt att jag 
arbetar här. 

 Vad fick du för intryck av  
Under den här korta tiden så var hon mycket trevlig. 

 beteende vid blöjbyten är det något som du utifrån din erfarenhet sett?
Nej. 

 Vad tänker du själv gällande  beteende vid blöjbytena?
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Jag tänkte om hon har ont någonstans och varför gör hon såhär. Vi kom inte fram till 
någonting. 

 Hur skulle beskriva  humör när ni byter blöja på henne?
Sur, ledsen och grät. Hon skakade ens hand som om det vore en vuxen man som gjorde det. 
Man fick inte gå i närheten av henne. 

 Berätta mer med detaljer hur  gjorde med kroppen när ni bytte blöja. 
Hon fäste bägge knäna mot varandra och på varandra. Hon ville inte sära på benen så vi 
skulle kunna tvätta henne. Hon skrek, var sur och särade inte på benen. Hon ville inte att man 
skulle gå nära henne med sin hand, hon parerade den. 

 Hur var det vid vanliga klädbyten, när hon blev blöt. 
Hon var inte alls ledsen eller inga problem med klädbyten. Det enda hon hade problem med 
var blöjbyten. Jag har ibland själv bytt kläder på henne, kammat henne och hon har inte visat 
någon reaktion alls.

 Kunde det vara på något annat sätt vid blöjbytena än det som du beskrivit?
Aldrig.  

 Du berättade innan om hur     berätta om 
 

 
   

 

 När du säger sist, vilken tid är det ungefär?
Förskolan stänger 17:30.  

 

 Vilken tid brukar 
Klockan 09:00.

     
 

   
   

 
 

 Hur lång tid tog det för   den sista dagen?
,  satte sig i min famn. 

 Tog det 4-5 minuter den här onsdagsmorgonen?
Nej nej. 

 Vilken tid lämnade   den här onsdagen?
Klockan 09:00. 

 Berätta vad som skiljde sig från de andra dagarna   
 

  
. 

Förhör med   2022-06-21 13:08   diarienr: 5000-K499148-22 213



 Hur var   den dagen?
 pappa var precis som alla andra dagar, likadan och samma beteende. 

 Vad hade   på sig för kläder den dagen?
Han hade svart på sig, han har alltid solglasögon och en keps. Allt i samma färg. Han hade 
alltid en ryggsäck. Varje gång jag har sett honom så hade han den på sig. 

 Hur har det fungerat när  äter?
När det var mat hon gillade så åt hon och maten hon inte gillade åt hon inte. Ibland åt hon 
bara smörgås. 

Äter hon själv? 
Ja. 

 Behöver ni någon gång hjälpa henne?
Ibland, till exempel om det är soppa. Hon hade absolut inga problem med matintag. 

 Har ni sett skador på henne?
Nej. 

 Finns det något mer som du skulle vilja tillägga utöver det som du berättat nu?
Nej. 

 Finns det något som du tänker är viktigt för oss att veta om?
Det som jag redan berättat. 

 Du berättar att , var det planerat?
 

g. 

 Vilka tider var planerade?
Vissa dagar kom  för tidigt och vissa dagar försent. Vi väntade ibland i 30 minuter bara på 
att  skulle komma. 

 Har ni fått någon förklaring någon gång varför  blir försenad eller för tidig?
Nej. Aldrig. Min kollega pratade med  
ingenting. 

 Har ni sett skillnad i  humör?
Inte mera än att hon blivit mer tystlåten. 

 Har det variet mellan olika dagar?
Hon fortsatte med samma humör, sen blev hon tystlåten och slutade leka. 
Det enda problemet var blöjbytena. 

 Uppläst och godkänt.
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr
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Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Barnskötare  Märsta
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sin kännedom om målsägande 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-06-10
Förhör påbörjat

07:57
Förhör avslutat

16:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

 Förhörsledaren ber  berätta fritt om sin arbetsplats. 
Jag heter Ida och jag jobbar på förskolan  i Märsta Sigtuna kommun. Jag jobbar 
inne på enheten som heter  Jag jobbar som barnskötare och har jobbat som 
barnskötare sedan 2014. 

 Berätta om  och din kännedom om henne. 
För varje år byter vi avdelningar, kollegor och barngrupper men den här gången hamnade jag 
med barn som är 1-2 år. Jag har haft  i sex månader.  är en väldigt glad 
tjej, hon skrattar och dansar. Hon är positiv och glad. När vi börjar byta blöja på henne i april 
så spänner hon sig med benen, vi har inte ens börjat torka och hon spänner sig, skriker och 
sparkar. Jag tänkte att hon var höjdrädd. Efter ett tag sjönk hon i sin personlighet, hon är inte 
sig själv, ledsen och blek i ansiktet. Vi har inte hittat blåmärken på henne men vi märkte att 
det var något som inte stämmer.
 
Vi har pratat med   

 
 

 
. 

Sen tog det inte lång tid,  dök in och vi blev så chockade. Det här är väldigt 
jobbigt och väldigt tungt. Jag som person har varit nära  jag kunde inte sova på 
nätterna efter det här, jag blev sjuk i två dagar, hade ont i kroppen och mådde så illa. Det 
kändes så tungt, det var något som fattades, tänk dig en glad tjej som sen blir en helt annan 
person. Jag mådde verkligen dåligt av det här efter att . Jag fick följa med 

 med  



 När märkte du av en beteendeförändring hos 
Vi började misstänka att hon inte mår bra och det var runt april. Jag började prata med mina 
kollegor, det var tisdag den 19/4 V.16, jag har antecknat ner allt. Hon var trött och hennes 
humör var inte som förut då hon kommer in glad och skrattar. Hon sprang inte och kramade 
oss som hon gjorde innan. Jag och mina kollegor märkte att hon inte var sig själv som hon 
var förut. Det var inga problem med sömn eller mat, det var bara vid blöjbytena och hon 
började spänna sig och sparka. 

 Hur var det med blöjbytena innan april?
Det var inga problem alls. Hon var glad, positiv och sig själv. 

 Hur blev det sen?
Hon är väldigt rädd, spänner sig och gråter. Hon skriker och blir ledsen. Man ser på hela 
kroppen att hon inte vill att man ska röra hennes slida eller anus. Hon visar med hela kroppen 
att hon inte vill att man ska röra henne.

 Hur gick blöjbytena till?
Vi försökte sjunga, visa att hon inte ska vara rädda och att vi tar det försiktigt med henne. 
Men det var svårt. 

 Med vilken kraft sparkade hon? Med vilken kraft spände hon sig?
Hon sparkade ordentligt och spände sig ordentligt. 

 Gav  ifrån sig ljud vid blöjbytena?
Hon gråter och skriker. Hon skrek bara nej nej. 

 Hur blev det efter att ni var klara med blöjbytet?
Vi kramade henne och sen går hon iväg. Vi låter henne vara lite. Hon vill vara för sig själv. 
Sen blir det bra, när vi ska äta mat eller gå och sova. Det är bara blöjbytena som är problem 
och vissa dagar gick det inte att byta överhuvudtaget. Det måste vi respektera. När det var 
akut måste vi byta, om det är mycket bajs men hela hennes kroppsspråk visar verkligen att 
hon inte vill. 

 Du berättade innan att du jobbat som barnskötare sen 2014, är det här ett beteende du 
generellt känner igen hos barn?
Nej det är första gången jag ser det. Vi har haft barn som varit höjdrädda men då har vi sänkt 
borde så löser det sig. Vi pratar ju med barnen, vi är tydliga, vi frågar barnen vad dom vill 
och visar tvättlappen. Men  blir fortfarande ledsen, det märks att hon är rädd men vi 
försöker verkligen med exempelvis nu ska vi byta blöja och gå och äta snart.

 Hur tänkte du gällande  förändring i beteende?
Det blev tungt för oss. Vi hamnade i chock, det är svårt att beskriva. 

 Berätta om dagen  kom till er. 
Jag tog med mig  till matsalen för vi skulle äta. Sen ser jag min chef Anneli och 
frågar vilken avdelning  går på. Jag sa att  är med mig och Anneli sa till 
mig att  kommer. Sen när  och sa att   

 

   
 

 är lite flummig och  är inte 
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tydlig i sina svar.   r 
lämnat ett par gånger bara. Vi ser  sällan.    

 

 Du berättade innan att  är rädd vid blöjbytena, vad är det som gör att du tänker 
att hon är rädd? 
Jag kan se på hennes ansiktsuttryck att hon är rädd och det har vi alla gjort. Hon gråter, det 
börjar redan när vi tar av henne byxorna. Hon gråter, skriker, spänner sig och sparkar. Det 
började den 19/4-2022. Vi har noterat datum och tid när vi byter blöja och sen helt plötsligt 
kom  

 Vad heter dina kollegor som också uppmärksammat det här?
 och  

 
 

Är det något som skiljer sig ?
Ja verkligen.    

 
. 

 Berätta om när   
 

 Hur har det varit den senaste tiden när 
Det går upp och ner. Ena dagen är hon inte glad medan andra dagen är hon det. 

 Hur har det varit senaste tiden vid hämtningen?
Ena dagen är hon glad och springer. Andra dagen kan hon bara vara tyst och kolla ner. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Förskolepedagog
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörd som vittne gällande sin kännedom om målsägande 

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Maja Ralevic
Förhörsdatum

2022-05-17
Förhör påbörjat

08:59
Förhör avslutat

09:36
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MR

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

 jobbar som pedagog på  förskola.  berättar att hon började jobba där 
förra hösten och att  redan var med i barngruppen när  började jobba.  säger 
att det är hon och hennes kollega  som haft mest kontakt med  men att de har 
pratat med alla i arbetslaget.

 säger att hon upplevt  som en glad och sprallig tjej.  har inte pratat 
verbalt men gett ifrån sig ljud och pratat med kroppsspråk.  säger att  alltid 
skrattat och att man gillar hennes energi.  har deltagit på aktiviteter på förskolan att 
det inte var några konstigheter med hennes beteende från början.  säger att de inte hade 
några problem förra terminen och att det i början av denna termin heller inte var något de 
reagerade på.  säger att  stack ut för att hon hade så glatt humör. 

 berättar att i mitten av denna termin så förändrades  hennes energinivå gick 
ner även fast hon fortfarande deltog på aktiviteter. Pedagogerna började uppmärksamma 
varandra på  energiförändring men att de gjorde inte mer än så då det inte var 
något konkret. 

På fråga om hur relationen till f   håll ser ut säger 
 att de inte har sett mycket av . obbar 

mycket men  vet inte med vad.  säger att hon sett  en till två gånger max 
sedan hon började jobba på förskolan.  beskriver att  har varit trevlig och 
jätteglad och att när förskolan meddelat behov av extra kläder eller blöjor har  

   
 

På fråga om hur kontakten med    
   



   
    

   
    

   
. 

  
     

   
  säger 

  gick på förskola 20 timmar 
förut, vilket innebär att hon var ledig från förskola en dag i veckan och att hon gick från 9-14 
resterande dagar.  

  därför på förskola på heltid. 
 berättar att de har ett registreringssystem för hämtning och lämning vid namn Tempus 

och att  
 inte registrerat det.   

 

På fråga om hur  reaktion varit vid   att hennes 
energinivå är lägre och att hon inte är så sprallig.   

  säger att det inte är något särskilt utöver att 
hon inte är lika sprallig. 

På fråga om att det framkommit att det är en förändring av  beteende vid blöjbyten 
säger  att  förra terminen var ledsen när man skulle bära upp henne till 
skötbordet.  säger att det är ganska vanligt med barnen då det kan vara lite rädsla för 
höjder men att det försvann efter ett tag med  och att de inte hade några problem att 
byta blöja.  säger att i mitten av den här terminen ändrades  beteende. Det var 
inga problem när man sa att man skulle byta blöja och det gick bra att lyfta upp  till 
skötbordet.  säger att det var när man skulle göra rent, tvätta och torka  mellan 
benen som det blev problem.  spände och sparkade sina ben, blev ledsen och grät. 

 berättar att de började prata sinsemellan pedagogerna för att se om de upplevde samma 
reaktion allihop, vilket de gjorde.  säger att de började titta på området mellan benen vid 
blöjbyten men att de inte såg några fysiska skador. 

På fråga om de har pratat med  om det här säger  att de pratade med  
om detta den 25 april och att de uppmärksammat det här beteendet.  säger att det var ho 
och hennes kollega  som bad  De berättade för 

  spänner och sparkar med benen när de gör rent på henne vid 
blöjbyten och frågade  om det var ett beteende han kände igen.   

  säger att 
det var ett otydligt svar och att de påpekade  att det inte verkade som att  
inte ville byta blöja utan att det var problem med att tvätta och torka mellan benen.  

   
säger att de förtydligat  

 

 säger att de kom överens om att de skulle ha ett uppföljningsmöte två veckor därpå för 
att se om det blev någon förändring.  säger att det uppmärksammade vidare på förskolan 
och att de såg samma beteende hos  men att de inte sett några fysiska skador på 
henne utan det är hon blivit ledsen och sprattlat. 
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 säger att det inte blev något uppföljningsmöte då s  
  . På fråga om 

 varit på förskola sedan dess säger  att hon fortfarande har kvar sin plats på 
förskolan men att hon inte har dykt upp sedan   vet inte huruvida 
de kommer ha kvar platsen på förskolan. 

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Förhör 1

Signerat av

Signerat datum
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Diarienr
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Hörd person

 
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Förskolepedagog
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Iakttagelser av målsäganden på nya förskolan

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Karin Wahlström
Förhörsdatum

2022-09-15
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KW

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

 informeras om att detta är ett polisförhör. Förhörsledarens frågor och kommentarer i 
kursiv text.

 Hur ser  anställning ut på förskolan 
Hon jobbar som förskolelärare, på avdelningen 

 Hur arbetar  med  på förskolan?
 går på  avdelningen, där de är sammanlagt fyra pedagoger.  har 

bara gått på förskolan sedan 23 augusti, så det är bara några få veckor. På avdelningen arbetar 
 med tre barnskötare och de jobbar allihopa med  De har inte ännu hunnit ha 

något utvecklingssamtal eller inskolningssamtal, det kommer bli av inom närmaste veckorna, 
En barnskötare som heter  har hunnit träffa  lite mer, men alla fyra 
pedagogerna på avdelningen går igenom uppgifterna om barnen och arbetar tillsammans så 
de är alla fyra lika insatta.

 arbetar 70 %, så hon har lite kortare dagar och är inte i barngruppen på fredagar. Hon 
träffar  ca 5 timmar per dag från måndag till och med torsdag under veckorna. 

 har haft sjukfrånvaro två dagar, och en vecka så var  frånvarande.  tror 
att hon träffat  under 10 arbetsdagar sammantaget.

  ombeds berätta om  inskolning.
Första par dagarna så var  med  och pedagogerna bedömde att det 
gick så bra att efter två-tre dagar kunde  gå ifrån en stund vilket är lite snabbare 
inskolning än genomsnittet.  reagerade inte på det och hon var inte ledsen.  
tror inte hon sett  gråta vid något tillfälle hittills.  

  tillfrågas om  uppgift att  skulle varit väldigt påverkad 
precis i samband med en lämning initialt.



 var iså fall inte där just då, och om  var ledsen så var det nog precis bara vid 
lämningen. Utan det märktes tydligt att hon har gått på förskola tidigare.

 Hur märks det att  gått på förskola tidigare?
Hon är van vid att ha andra barn runtomkring sig, förskolans rutiner och ljuden av att yngre 
barn som skriker under dagarna. Det är ett typiskt beteende från barn som gått tidigare. Hon 
var inte heller ledsen. Hon kom exempelvis snabbt in i rutinerna, att vara ute på gården sen gå 
in och då tvätta händerna, att äta mat och att dagarna består av många avbrott.

 Hur skulle  beskriva att det går för 
Hon är väldigt lätt att ha att göra med, hon tar pedagogerna i handen och visar tydligt vad hon 
vill. Hon är väldigt nöjd och sällan ledsen. Hon kommer gärna fram och är nyfiken på vad 
pedagogerna gör om de sitter och skriver, eller om pedagogerna plockar fram något material. 

 är även bra på att sysselsätta sig själv. Det går bra att byta blöja på henne.

  ombeds berätta mer om blöjbytena på 
 sa initialt att  kan ha svårt för blöjbyten, att läggas ned på skötbordet. 

 tog det därför i  takt, så flickan fick stå upp och byta blöja på golvet då hon 
hade kissat i blöjan. Först stod  upp då hon skulle få blöjan bytt efter hon hade 
bajsat, men eftersom det är svårt att byta blöjan då och kunna tvätta rent så uppmuntrade 

  och frågade om hon ville ligga ned på skötbordet.  ville det och 
hon klättrade upp på en stege till skötbord och låg sen ned. Det gick bra och sedan bytte 

 blöja på  precis som alla andra de andra barnen. Det är små figurer som 
hänger i taket och  samtalade kring dem, hon var inte rädd och inte orolig utan låg 
och tittade på figurerna. Sen när de var klara frågade  om  villa hoppa ned, 

 sträckte ut armarna och lyfte ned henne.

 Hur gick det att torka runt slidan på  vid bytet av bajsblöjan på skötbordet?
Hon reagerade ingenting.  drog några drag med de mjuka servetter de har.

 Hur ofta har  fått blöjan bytt?
Pedagogerna byter blöja på barnen en gång förmiddagen och en gång på eftermiddagen, och 
om barnen skulle bajsa så byter de även då.

 kan inte veta säkert, men det skulle kunna vara så att utifrån vad hon har sett så kan 
det uppskattningsvis vara tre gånger i veckan som  fått byta blöja på grund av att 
hon har bajsat.

 säger att den här veckan har  bytt bajsblöja två gånger  (dagen som  
hörs är en torsdag).  har bytt den ena gången av dessa två gånger, det har absolut inte 
varit några problem.

 Har  hört hur hennes kollegor uppfattat blöjbytena på 
De brukar vara öppna och ta upp det fort om något är avvikande kring blöjbytena. Ingen har 
sagt något om  Alla fyra ordinarie pedagogerna har bytt blöja på  samt 

 vet att en vikarie eller eventuellt två vikarier har också gjort det.  har inte hört 
något från någon av dem, och de brukar säga till om barn reagerar vid blöjbyten, precis som 
de även gör ifall andra situationer kring barnen skulle upplevas som avvikande.

 har velat pröva att sätta sig på pottan då hon sett att andra barn gjort det.

Har  behövts torkas då hon suttit på pottan?
Det har bara varit cirka en gång då  torkat  och då hade  ingen 
reaktion.

 Hur har  uppfattat  som person?
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Hon är väldigt social och öppen, lätt att få kontakt med. Hon testar lite gränser ibland och 
lyssnar även på nej, när man säger ifrån. Inget som någon reagerat på.  Hon är väldigt 
självständig. 
Det är inget som är avvikande med hennes beteende. Hon känns väldigt trygg, hon kan gå 
fram till andra föräldrar och söker kontakt vilket vissa barn gör. Vissa barn är så, medan 
andra är mer blyga.  är intresserad av allt de gör och vill vara med på allt, hon är 
nyfiken.

 Hur ligger  till språkmässigt?
Hon pekar och visar vad hon vill ha med kroppsspråket, och även med ljud och läten. Vissa 
ord kan komma, hon är något sen i talet men det är helt normalt.

 Hur tänker  kring att  kallar pedagoger mamma?
 sa till  att  kallar alla för mamma. Det har  stött på förut 

men då har det varit yngre barn. Hon säger mamma till alla pedagogerna men det har  
inte lagt så stor tanke vid, hon har inte hört  säga det mer än bara några gånger. Det 
är inte specifikt så att  kommer fram till en pedagog och kallar henne mamma. 

 beskriver att mamma är ett ord som mamma som är något vi hör 365 gånger per dag. 
Säger ett barn mamma vid matbordet så säger de andra barnen det 30 gånger till. Barnen kan 
även gå runt och säga ordet mamma, vilket även  gör, eftersom barn övar på att 
prata.  har inte annars reagerat på  språkutveckling, de har andra barn som är 
äldre och inte kommit så långt.  säger inte jättemånga ord, hon kan härma vissa ord.

 har frågat  vad de ska kalla henne när de pratar med  som 
omnämner henne som mamma.  sa att de går bra att de pratar med  om 
henne som mamma. 

 Hur har det fungerat för  att äta mat på förskolan?
Det går jättebra för henne och hon äter det mesta. Hon äter själv, ibland med händerna och 
ibland med sked eller gaffel. Inga konstigheter vad  har sett. Pedagogerna roterar bland 
barnen så de sitter med alla barnen för att de ska känna dem alla lika bra och för att barnen 
ska blir trygga med alla pedagoger.

Är det något annat  vill tillägga?
Barnen vilar varje dag och  kan ha lite svårt att komma till ro, även om hon vet att 
de ska vila lägger sig på sin plats. Hon behöver ofta en vuxen bredvid sig men hon vill inte 
bli klappad på. Vid ett tillfälle försökte  klappa  som då puttade bort hennes 
hand. Barn är olika, vissa vill bli klappade på medan andra inte vill.  brukar orka 
med eftermiddagen utan att ha somnat under vilan. Det är inte heller något avvikande kring 
detta, inget annorlunda utan väldigt normalt på för den åldern kring vilan.

 Något mer som  kommer på?
Vissa barn sprudlar och skrattar högt, vissa barn är inte så utan mer neutrala vilket  
skulle beskriva att  är.  har inte sett henne vare sig skratta eller gråta högt och 
ljudligt, men det kan eventuellt komma senare eftersom alla barn är olika.  skriker 
inte högt och protesterar utan hon jobbar mycket med kroppsspråk.

Uppläst från anteckningar utan invändning.
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Nr: 1
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Enhet
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Diarienr
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Hörd person

Ekholm, Finn Ulla Marianne
Personnummer
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Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Mamma till misstänkt Henrik
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs angående Henrik, om hans bakgrund och hans uppväxt och hennes kännedom

om hans relationer.  

Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-06-14
Förhör påbörjat

11:14
Förhör avslutat
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Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren informerar om närstående principen till Margareta. Margareta har inga frågor innan 
förhöret börjar.
Förhörsledaren berättar att förhöret kommer gå ut på att prata om Hendrik.
Berätta om hur Henrik var som barn:
Han var lugn i början, sen blev han lite mer vild som barn är. För det mesta var han en väldigt bra 
pojke. Jag har inte något att klaga på gällande honom, han har varit en snäll person. Han har varit 
lugn. 
 Hur skulle du beskriva Henriks barndom?
Ja, den var som barndomar brukar vara för barn. Lite busigare kanske. Uppväxten var som vanligt, vet 
inte hur mycket mer jag kan beskriva.
 Hur var Henriks skolgång?
Han hade lite svårt med skolan och gick i en särklass, eller hjälpklass.
 Berätta mer om det?
Han fick gå med mindre barn då han hade svårt att uppfatta vad han skulle lära sig. Men de gick bra i 
den skolan för honom. 
 Vad hette skolan?
Det var i Märsta men jag kommer inte ihåg precis vad den hette. Men den var för elever som hade 
svårt att g i vanlig klass, de var två eller tre fröknar och en annan kille. 
 Hur såg det ut med kompisar?
Jo men de hade han. Det var inget problem med det.
 Vad brukade de hitta på?
Ja, jag vet inte riktigt. De var inte busiga på de sättet att de var något problem, de gjorde grejer som de 
fick göra. 
 Hade Henrik fritidsintressen?
Jag vet inte om det är fritidsintressen, men han tittade mycket på TV. Han var inte så intresserad av 
idrott. Vi försökte med skidor och fotboll men de var inget han fastnade för. 
 Du berättade att han fick gå i en särklass, var det något du uppfattade som avvikande?



Nej, de tycker jag inte. 
 Hur var Henrik i tonåren?
Han var väll som en vanlig kille. Det var inte så jobbigt. Ingen av han eller hans bror har varit jobbiga. 
Bröderna höll ihop mycket. 
 Vad brukar de hitta på?
Jag vet inte, men de har varit bra pojkar så de har inte hittat på något fel. 
 Hamnade Henrik någonsin i problem?
Nej de var väll nu 10 år sedan som han hade problem och fick sitta på en vårdanställt i Norrköping. 
Det var en öppen anstalt, han var där i fem månader och vi var där och hälsade på.
 Vad var det som hände?
Vi var och hälsade på honom 3-4 gånger jag och min förra man.
 Varför satt han där?
Han hade varit i bråk med sin före detta tjej.
 Vad hände mellan dem?
Jag tror att han hade tagit henne om halsen eller något liknande. Så de är väll de ända som har varit på 
det sättet.
 Berätta om relationen med före detta tjejen?
Ja det var en utländska och hon kom från något land, men vet inte vart ifrån hon var. Det är över 10år 
sedan. 
 Berätta om det du minns från den relationen?
Det var en tjej som var väldigt trevlig och gullig. Vi träffade henne flera gånger när vi bodde i Märsta. 
 Minns du varför de tog slut?
Nej det vet jag inte. De var tillsammans i några år tror jag.
 Fortsatte de vara tillsammans efter domen?
Ja de blev vänner igen efter det.
 Hur upplever du Henrik som en partner?
Han verkar bra och gullig. Han verkar så snäll så.
 Berätta fritt om Henriks hälsa?
Han har varit frisk. Han har haft lite barnsjukdomar, lite förkylningar men han har inte varit mer sjuk 
än så under uppväxten.
 Har Henrik någon diagnos?
Nej det tror jag inte, det är inget jag vet om. 
 Hur har det varit med hans mentala hälsa?
Det har varit bra vad jag vet.
 Han ni pratat om hur han mår?
Ja ibland i telefon, men han brukar inte säga så mycket. 
 Har du någon kännedom om han genomgått någon psykiatrisk vård?
Nej
 Har han upplevt trauma under uppväxten?
Nej 
 Har han gått genom motgångar eller förluster?
Nej inte vad jag vet.
 Vad pratar ni om i telefon?
Vi pratar bara allmänt, men jag brukar fråga hur de är. Man får inte reda på så mycket, han vill inte 
prata så mycket om sig själv tror jag.
 Har han alltid varit så?
Ja det tycker jag.
 Hur har det varit för dig som mamma?
Jag brukar få ur honom lite och tillslut brukar man få ut lite. Men Henrik är lite blyg.
 Var berättar han när han pratar?
Han berättar lite om vad som händer runt om honom men inte specifikt med honom. 
 Vad är det han brukar prata om?
Nu är det mest på telefon när vi bor ifrån varandra, så det blir inte så mycket prat. Men han brukar 
skriva när det är morsdag eller ringa, och på födelsedagar. 
 Hur skulle du beskriva din relation till honom?
Ja jag vet inte riktigt. Men jag är väll som en vanlig mamma. Jag vet inte vad mer jag skulle säga. Han 
blir jätteglad när vi träffas och vi kramas och har en fin relation då.
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 Förekommer de konflikter?
Nej de har det aldrig varit.
 Hur skulle du beskriva relationen mellan Henrik och hans bror?
De brukar vara sams och det brukar inte vara något problem.
 Har de haft kontakt senaste tiden?
Jag vet inte, men innan Henrik hamnade hos er så har de haft kontakt i alla fall. 
 På vilket sätt har de haft kontakt?
Brodern bor i Södertälje så jag vet inte om de träffas eller om de bara hörs via telefon, så mycket koll 
har jag inte på det.
 Vart bodde brodern innan Södertälje?
Då bodde de tillsammans och delade en lägenhet. De var bara de två som bodde där. Sen träffade de 
båda varsin tjej. 
 Hur skulle du beskriva Henrik som person?
Han är en bra person. Han har blivit mer pratglad mot andra nu och trevlig. Innan var han mer 
avvaktande. De är de senaste åren när han blev mer vuxen som han blivit mer pratsam. 
 Hur är Henriks relation till sin pappa?
Jo men de har det bra. De pratar ofta. 
 Förekom de några konflikter mellan dem?
Nja, han kunde vara lite sträng pappan?
 På vilket sätt blev han sträng?
Han var väldigt bestämd och sådär.
 Hur blev de för Henrik i de stunderna?
Henrik lydde och sådär.
 Brukade Henrik säga emot någon gång?
Ja det kunde han ibland.
 Hur blev det då?
Då sa han till på skarpen Mikael, men Henrik brukade mest lyssna.
 Förekom det våld hemma hos er?
Nej det gjorde det inte.
 Relationen han har idag?
Hans pappa lever ju inte idag, han dog 2013. Då var båda pojkarna här på begravningen. 
 Henrik har en relation idag med en kvinna, berätta de du vet om den relationen?
Det har varit bra det jag vet om den relationen. Hon är så gullig och trevlig.
 Har du träffat henne?
Ja första gången i september och sen var vi ner andra Mars. 
 Hur länge har de varit tillsammans?
Det har jag ingen koll på, 
 När fick du veta om hans nuvarande partner?
Det var ungefär tre år sedan.
 Vad har Henrik berättat om henne?
Han har inte berättat så mycket, jag vet inte om han berättat vilket land hon kommer från.
 Vad heter hon?
Det står still i huvudet nu, men de börjar också på M.
 Har Henrik berättat hur de träffades?
Nej. 
 Hur gick dina tankar när du fick veta att Henrik skulle 

 Pratade ni om 
 Sen skickar 

han ju bilder ibland.
 ?

 
 

 

 Berätta om fördelningen i hemmet hos Henrik?
Henrik hade inget jobb och han . Hon var städerska eller 
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något sådant. 
 Vet du vart hon jobbade någon stans?
Det var någonstans i Stockholm. 
 Gällande att Henrik inte har något jobb?
Han har haft svårt att få jobb efter de att han suttit inne. Jag vet inte om han har något nu, men tror att 
han sa att han hade något med telefonen, något telefonjobb. 
 Vet du hur ofta han jobbar?
Nej.
 Hur har Henriks ekonomiska situation sett ut senaste åren?
Det kan jag inte riktigt svara på. 
 Har han haft en god ekonomi?
Det kan jag inte svara på. Han har inte lånat pengar av mig.
 Vem tjänar pengar hos dem?
Jag vet inte om han får pengar av försäkringskassan. 
 Hur är Henrik och nuvarande sambons relation?
Det har varit bra vad jag vet.
 Hur är de tillsammans?
De är jättegulliga och ser ut att trivas. 
 

 
 
 
 

 
 När ni var och hälsade på senaste gången, vart var det?
Första gången var vi utanför vid bilen och andra gången var vi hemma hos dem i lägenheten. 
Är de lägenheten han bor i nu?
Ja.
 Berätta om den lägenheten och hur det kommer sig att han bir där?
De hyr den i andra hand och han som bor där jobbar i utlandet. Henrik bodde hos en karl som hyrde ut 
rum, men var tvungen att flytta därifrån och fick tag i den lägenheten. 
 Hur länge hyr de lägenheten som de bor i nu?
Han var i utlandet och hyrde ut den en viss tid. De skulle bo där några månader men var osäkra på om 
han skulle vara längre i utlandet,
 Vem var killen de hyrde av?
De vet jag inte. Henrik har bara berättat att han jobbar i utlandet. 
 Vet du om lägenheten var möblerad?
Ja, den var möblerad. 
 Vi backar tillbaka lite. Har det funnits någon gång du känt dig orolig för Henrik?
Nä, de har jag ingen aning om.
 Under barndomen, tonåren?
Nej det tror jag inte. 
 Har de funnits situationer du uppfattat honom som avvikande eller annorlunda?
Nej inte det.
 

 
 

 

 
 

 Hur gammal var Henrik när han flyttade hemifrån?
Han är 38 nu, han och Patrik (hans bror) bodde några år i Patriks lägenhet. Henrik bodde med sin 
första tjej, Wilma, i Solna. De bodde ihop i några år. Jag minns inte hur gammal han var, åren går så 
fort. Men han flyttade till henne. 
 Var det efter gymnasiet?
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Nej han bodde hemma hos oss efter det. Nu gick han inte gymnasiet.
 Vad heter Wilma i efternamn?
Nej det minns jag inte.
 Vad gjorde Henrik på dagarna när han inte gick gymnasiet?
Han var mycket med kompisar och cyklade omkring och gjorde grejer de brukar göra i den åldern. Jag 
minns inte exakt. Kanske sparkade lite boll. Henrik åkte lite skridskor på vintern. Vi var upp till sälen 
och de åkte skidor då pojkarna på vintern. 
 Brukar Henrik prata med din nuvarande sambo?
Jo de brukar han.
 Hur ser deras relation ut?
De brukar tala när de träffas och de är inget konstigt.
 Brukar de tala med varandra via telefon?
Nej inte vad jag vet. 
Är de något i hur Henrik är som skiljt sig från sin bror?
Jag tror de har ganska lika intressen, vad jag vet.
 Vad är de för intressen?
De tittar mycket på tv och serier. Jag vet inte riktigt, men Patrik är inte så sportintresserad häller. 
Patrik har en tjej nu i Södertälje. De gör liknande grejer. 
 Hur såg de ut med skärmanvändning när Henrik växte upp?
De är duktiga båda två på TV och Dator och telefoner bägge två. Jag vet inte om Henrik har någon 
dator men han har telefonen. 
 Hur menar du med att han är duktig på dator och telefon?
De är duktiga bägge två men vet inte riktigt hur. 
 Har han jobbat med dator eller telefon?
Nej inte vad jag vet med dator men jag tror han varit telefonförsäljare. Men han har inte varit på något 
jobb som jag vet med dator.
 Hur märker du att han är bra på mobiltelefoner?
Om man frågar och behöver hjälp kan man alltid fråga om att få hjälp. 
 Vet du om han använder telefonen mycket?
Nej det vet jag inte. 
 Vad tänker du om att Henrik sitter frihetsberövad?
Jo men jag har funderat kring det och tankarna går hit och dit.
 Har du tänkt på varför?
Jo men det har man ju undrat.
 Vad har du kommit fram till?
Jag tycker inte att de kan stämma med något ting. Han är så lugn och fin kille.
 Har du spekulerat något i vad som kan ha hänt?
Ja man har funderat kring vad det skulle kunna vara.
 Jag undrar om du spekulerat kring vad du tror han kan vara misstänkt för?
Ja, jag funderar.
 Han sitter häktad för grovt barnpornografibrott, vad tänker du om det?
Det låter inte bra. Det låter konstigt.
 Väcker det någon tanke hos dig?
Nej, det har aldrig förekommit något sådant. De låter otroligt konstigt. 
 Utveckla lite om hur din sambo och Henriks relation ser ut?
De brukar prata lite vanligt. Något annat vet jag inte att de pratar om. De är allmänt prat.
 Hur länge har de känt varandra?
Sedan 2013 då jag träffade honom. 

 Förhöret uppläst utan erinran.
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Involverad personal Funktion

Varona Farbodi Biträdande förhörsledare
Berättelse

 Börja berätta om Henrik
Han är min bror. Vi har inte så mycket kontakt, han bor i Märsta och jag bor med min fru i 
Nykvarn. Vi hörs av ibland. Jag hade en lägenhet i Märsta och min bror bodde inne hos mig 
då innan jag flyttade till min fru. Lägenheten blev uppsagd så vi hade lite grejer i ett förråd. 
Det är senaste gången jag träffade honom, det var nog i mars april i år. Senast jag hörde av 
honom var i början på maj. Jag vet inte riktigt vad jag ska berätta. 

 Hur var Henrik som barn?
Han var lite busig som man är i den åldern. Han gick i specialklass, jag vet inte så mycket 
varför och jag brydde mig väl inte så mycket jag hängde ju med mina kompisar. Jag tror att 
han var som alla andra, jag kommer inte ihåg några specifika händelser men han busade med 
sina kompisar och lekte med dem. Det är så många år sen så man kommer inte ihåg. Jag 
skulle säga att han är som vilken unge som helst i den åldern. Jag tror att han gick i 
specialklass för att han var bråkig. Han hade väl det lite svårt i skolan också. Det är ingenting 
som vi pratat om så. 

 Hur var Henrik som tonåring?
Han var väl likadan. Han umgicks med sina vänner, vi umgicks inte mer än så. Han hängde 
med sina polare och jag med mina. Jag vet inte vad han gjorde med sina vänner, de hittade på 
saker, de umgicks och hängde väl hemma hos dem. De spelade TV-spel och tittade på film. 

Jag tror inte att han gått klart skolan. Han gick grundskolan men inte gymnasiet vilket är 
synd. Jag tror att han inte orkade med skolan, han ville helt enkelt inte och han var skoltrött. 
Han har försökt jobba men han har haft lite problem, han har inte varit särskilt bra på att 



behålla jobb och han har varit lite lat med att söka jobb. Vi bodde ihop ett tag och det var 
svårt att få honom att söka ett jobb när vi bodde ihop och det var inte så roligt för mig. 

Det var jag som betalade allting, hyra, mat och jag ville att han skulle bidra. Han sökte inga 
jobb och han försökte med socbidrag som han fick ett tag men sen slutade han få det. Han 
hade haft ett överskott på flera månader utan att ha en inkomst och det här var för några år 
sen. Det är som det är.

 Varför har han svårt att behålla jobb?
Jag vet inte, jag har frågat honom om det men han säger ingenting. Jag vet inte om han skäms 
framför mig. Han är dålig på att berätta sånt för mig. 

 Mellan vilka år bodde ni ihop?
Jag kommer inte ihåg när vi bodde ihop, kan de varit runt 2010. Vi blev vräkta och blev av 
med lägenheten för två år sen. Han bodde kvar i lägenheten och jag bodde hos frugan. Det var 
problem med hyran. Vi kunde inte betala hyran, det var bara jag som betalade och vi blev av 
med lägenheten. 

 Bodde du hos din fru när du blev av med lägenheten i Märsta?
Ja. Jag ville byta jobb, jag bodde i Märsta och jobbar med pendeltågen så jag flyttade till min 
fru. 

 Efter uppläsning: jag jobbade i Märsta, började i tunnelbanan på MTR i 2019 och gick en 
kurs som tunnelbaneförare. Jag missade sista provet och började som tågvärd några månader 
senare. Det var i den vevan som jag inte kunde betala hyran för jag hade för låg inkomst för 
jag fick A-kassa från att jag blev uppsagd på tunnelbanan fram tills att jag började jobba som 
tågvärd våren 2020. 

 Har Henrik bidragit med någonting?
Han hade socbidrag, han har haft några jobb och bidragit när han kunnat. 

 Vad är anledningen till att han inte jobbar?
Fråga mig inte, lathet eller något. Jag vet inte, jag är på honom med att han måste söka jobb 
men han ignorerar bara mig. 

 Vad gör han istället för att jobba?
Han hänger hemma, spelar TV-spel och det är väl det han gjorde. 

 Hur har det sett ut med relationer?
Han har haft några flickvänner. Han har en nu som heter Milanie och det  

   De har varit ihop ganska länge, de 
har varit ihop längre än vad jag och min fru varit ihop. Jag kommer inte exakt ihåg men de 
har varit ihop många år. 

 Innan Milanie då?
Han träffade några tjejer som kom och sov över hos oss. Han träffade även Wilma som han 
var tillsammans med ett tag. Han flyttade in hos mig efter att det tog slut hos henne och de 
blev ihop runt 00-talet, jag kommer inte ihåg exakt när men runt 2005 eller 2006. Innan dess 
hade han en tjej som hette Sabina och de träffades 2002. De var tillsammans innan han 
träffade Wilma. 

 Berätta mer om Henrik och Wilmas relation.
Jag vet inte, jag träffade inte dem så ofta men de bodde i Solna. Jag pratade sporadiskt med 

Förhör med Ekholm Hed, Patrick; 2022-07-04 10:08   diarienr: 5000-K499148-22 230



henne, jag träffa henne någon gång så jag vet inte så mycket om deras relation. Han blev 
dömd för misshandel på henne så han fick fängelse, jag tror att det var 10 månader som han 
satt inne och efter det flyttade han till mig. Vi har inte pratat så mycket om det. Jag var både 
förvånad och förbannad över att han hade gjort så. Jag var med på rättegången, jag tyckte att 
vittnesförhören var konstiga och jag tyckte att det inte var 100% klart egentligen vad det var 
som hade hänt men han blev ju dömd. 

 Hur skulle du beskriva Henrik idag?
Han har blivit mer isolerad och konstig. Han var ju det redan när vi bodde ihop, han bara 
sitter och spelar TV-spel. Han bryr sig inte, han är slapp och likgiltig. När jag träffat honom 
den senaste tiden verkar han vara lite gladare men samtidigt så har jag fått meddelande från 
hans sambo Milanie att han bara sitter och spelar spel. Typ på samma sätt som när vi bodde 
ihop. 
Jag vet inte om han är på ett sätt om han är med mig och ett annat med andra. Vi har inte 
träffats och umgåtts så mycket det var väl senaste gången när vi skulle fixa med förrådet. 
Vi träffas kanske 3-5 gånger per år. 

 Berätta om din och Milanies kontakt.
Hon har skickat meddelande om att han bara ligger hemma på soffan. Jag vet inte varför hon 
skickar det till mig. 

 Berätta om Milanie som person.
Jag känner inte henne så jättebra. Jag vet att hon är från Filipinerna. Jag har förstått att hon är 
papperslös. Jag har inte riktigt förstått vad hon gör men jag tror att hon passar barn åt någon 
familj. Hon har bott någonstans i Stockholm, jag tror att hon varit inneboende hos någon 
familj men nu bor de ihop. När jag flyttade ut från lägenheten så flyttade hon in. De hyrde en 
lägenhet nu i februari och de bor i den nu. Han som bodde i den lägenheten skulle jobba i 
Indien. Jag träffar inte henne så ofta, pratar inte med henne ofta och Henrik pratar inte så ofta. 

 Förekommer det konflikter mellan Milanie och Henrik?
De bråkar lite ibland. 

 Hur vet du det?
För han har sagt det. Sen har man hört när de bråkat och tjafsat.

 Berätta mer i detalj hur Henrik berättat om bråken?
Han säger väl att de har bråkat. Jag vet inte var bråken handlar om men jag vet att hon var lite 
sur på att vi åkte till förrådet och slängd ner allt i kartonger och påsar. Hon hade blivit sur för 
att han inte hade tagit med skor eller smycken. Om hon hade kommit dit och sett ut hur det 
hade sett ut hade hon kanske förstått. 

 Fanns det några andra saker som fanns där som hon reagerade på?
Nej hon vart bara sur för att han tog med sig fel saker. 

 Tömde ni hela förrådet?
Ja och satte grejerna i ett Green storage i Väsby. De kunde inte ta hem allting och jag kunde 
inte heller ta hem. Sen har vi sorterat upp grejer, jag har tagit mina grejer och han tog sina. 
Sen i april tömdes resten av förrådet.

 Fanns det någonting bland Henriks saker som du reagerade på?
Nej. 

 Hur såg det ut med elektronikprylar?
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Jag tog väl mitt playstation, det fanns en dator som jag inte hittade. Det var någon TV som 
försvann i första förrådet, det var en ny TV så det var synd. Fler har tillgång till förrådet.

 Hur kommer det sig att fler har tillgång till det?
Det är ett företag som har det. Det fanns olika fack, det fanns flera förvaringar där så om man 
är fräck kan man ta saker från facken för det fanns inga låsta dörrar. Vi hade tre 
TV-apparater, de stod längst in i gången och de hade tagit den senaste apparaten. De var där 
från början och den stod där när vi var där tre gånger men sista gången hittade jag inte den. 

 Berätta mer om datorn.
Det är en bärbar dator som jag köpte för 5-6 år sen. Vi har haft den ståendes i den lägenheten 
som vi bodde i. 

 Hur har den använts i hemmet?
Surfa på nätet, spela spel och brorsan har väl gjort samma saker också. 

 Han har använt datorn?
Ja det har han. Han har bland annat sökt jobb på den. 

 Har ni använt tillbehör till datorn?
Ja, mus och tangentbord. Internetuppkoppling. Han har använt USB-minne.

 Berätta mer om USB-minnen.
Jag har lagt filer på mina USB-stickor för att använda dem när jag söker jobb. 

 Och Henrik?
Jag vet inte om han använt USB-minnen. Mycket möjligt att han gjort det.

 Har du sett USB-minnen i hemmet?
Ja det har jag väl gjort. Mycket möjligt. 

 Något som du tittat i?
Nej, om det inte är mina tittar jag inte. 

 Berätta mer om datorn. 
Jag tror att det är en HP och den är svart. Jag vet inte exakt modell. Det är en svart bärbar 
dator. 

 Du sa att du inte hittade den?
Jag hittade inte det när den låg bland mina saker. Han sa att han hittat den nyligen men då 
kunde han inte lämna den till mig just då och sen har jag inte hört något just då. Det var typ i 
början på maj. 

 Sa han vart han hade hittat den?
Ja han sa att den låg i någon flyttkartong. 

 Berätta mer om att Henrik . 
 
 

. 

 
Jag blev glad för hans skull. Jag tänkte att det kan bli kul. 
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 Hur ofta har du träffat 
Jag har inte sett henne så många gånger, det har väl varit totalt 4-7 gånger. Jag har träffat 
henne när jag varit på besök hos Henrik. 

 När du har kommit hem till dem hur har du tyckt att det varit?
Normalt, det har inte varit några konstigheter eller något jag reagerat på.  

 bra så inga konstigheter. 

 När du har varit på besök vad har ni gjort då?
Om det varit fint väder har vi tagit promenader, promenerat till Märsta centrum och fikat.  
Ibland har vi varit i lägenheten. Milanie och jag har pratat på engelska och hon förstår lite 
svenska. 

 Berätta om senaste gången du träffade  och Henrik. 
Vi träffades i höstas eller förra sommaren. Vi tog en promenad. Det var varmt ute, det var 
kanske sensommar. Jag kommer inte ihåg alla gånger. Men det har varit som vanligt då. 

Du berättade innan att han blivit mer isolerad och konstigt? Hur var han innan?
Jag trodde att han skulle skärpa till sig. 

 Du beskriver honom som konstig?
Han verkar inte bry sig, han är likgiltig på något sett. Jag vet inte om han är deprimerad, han 
verkar det på något sett men ibland verkar han glad. Jag vet inte. 

 Hur skulle du beskriva hans liv?
Han är väl hemma,   och sen jobbar Milanie. Jag antar att de umgås när 
de kommer hem. Jag har inte så stor insikt i deras liv. 

 Har du och Henrik pratat om 
Ja, han verkar vara stolt  

. 

 
 

vi har inte pratat om det mer än att han nämnt det. 

 Du beskrev en likgiltighet? Hur har det varit de senaste åren?
Det har varit lite likadant. Han har fortfarande inte hittat något jobb, eller han hittade något i 
början på året men han hoppar in som vikarie i butiker. Jag tror att det var i slutet på förra 
året. Han jobbar något pass så det är inget heltidsjobb. Jag tror att han jobbade lite innan jul. 
Efter någon månad hade jobbet inte ringt lika mycket. 

 Har du märkt av på hans mående gällande 
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 Känner du att du har någon relation till 
Nä egentligen inte för att jag inte träffar henne så ofta, jag skulle egentligen vilja och de 
gångerna jag träffar henne så ligger hon och sover mest. Jag skulle absolut vilja lära känna 
henne mer,  

 Hur skulle du beskriva din och Henriks relation?
Vi är bröder. Vi har inte så mycket kontakt. Vi hörs ibland då och då. Vi ses ibland, när vi 
setts har vi fixat med förrådet. Det är det vi har gjort. Jag vill ju att han ska ta tag i sitt liv och 
han gör inte det och det gör mig irriterad. Jag vill inte umgås med honom mer än vad jag 
behöver. Det kanske låter taskigt men jag kan träffa honom ibland men jag vill inte alltid ha 
kontakt med honom. Vi har inte den relationen. Han umgås med sina kompisar och jag med 
mina. 

 Hur ser det ut med kompisar idag?
Det kan hända att han har någon kompis, det är nog lite mer sporadiskt där också och man 
umgås inte på samma sätt längre när man växer upp. 

 Du har berättat att ni spelar playstation och att det funnits en bärbar dator? Hur ser det ut 
med mobilanvändandet?
Jag tycker att han hela tiden sitter med mobilen. Antingen spelar han TV-spel eller så är han 
på mobilen. Jag lägger mig inte i vad han gör på mobilen, jag tror att han chattat med tjejer 
och han träffade också några av dem.

 Har du haft tillgång till hans mobil?
Jag har inte tittat i den. 

 Har du haft koden?
Den gamla mobilen har inte kod. Om han haft en mobil med kod så har jag inte haft tillgång 
till den.  

 Den telefonen som han har idag vad vet du om den?
Jag vet att han har flera telefoner. Någon gammal. Han köpte min gamla telefon för två år 
sen. Han ville ha en smartphone, det var en Motorola och jag har gjort en fabriksåtersätllning 
på den innan han köpte den. 

 Berättade han varför han vill ha en smartphone?
Han ville ha den för att kunna streama lite, Netflix, C-more och Viaplay. 

Berätta mer om hur han använde mobilen?
Jag såg inte vad han gjorde på mobilen. Någon gång har jag sett honom spela spel. 

 Hur mycket tid spenderade han på mobilen?
Mycket. Han satt vid datorn och playstation. När vi tittade film så satt han med mobilen. Han 
sitter kanske 8-9 timmar per dag. 

 Du beskriver att han inte jobbar och är hemma. Har du uppmärksammat om han haft någon 
målsättning med sitt liv?
Jag har frågat honom om han inte vill ha jobb och då svarar han ungefär som att det är 
skitsamma. Han ville väl någonting, han har ett mål men att uppnå målet var inte viktigt. Han 
ville ha ett jobb och tjäna pengar. Men det kändes samtidigt som att han sket i det. 

 Vems ansvar var det att betala lägenheten när du flyttade ut?
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Det var mitt ansvar. Det var jag som stod på den. 

 Vad hade ni kommit överens om gällande betalningen när du flyttade ut?
Om han får ett jobb så får han gärna bidra men jag får stå för lägenheten tills vi hittar en 
annan lösning. När vi blev vräkta kändes det tråkigt men ändå skönt. Jag har velat kasta ut 
honom, kanske hårt ord men jag ville säga upp lägenheten. När vi blev vräkta löste det sig på 
ett sätt. 

 Rent praktiskt hur gick det till när lägenheten tömdes?
Vi fick besked om att det skulle ske en avhysning. Vi hade 1-2 veckor på oss att tömma den. 
Jag fattade inte om det bara var ett hot men sen ringde Henrik till mig och sa att de var på 
plats för att tömma lägenheten. De kom inte datumet de sa att de skulle komma och kom en 
vecka senare, jag blev så förvånad och tänkte att det blir av ändå. Henrik och Milanie fick 
packa ihop sina saker, de blev körda till ett lägenhetshotell i Märsta för socialtjänsten var där. 
De bodde där ett tag tills de hittade något. 

 Bohaget som fanns i lägenheten, berätta igen hur det har hanterats i förhållande till andra 
människors bohag?
Sunveda assistans tog sakerna och la i källarförrådet. Av det jag förstod det som när jag 
tittade i förrådet så hade de lagt saker i kartonger och påsar. Om du tänker dig en gång så har 
du som olika rum, typ som här. Vi hade tre stycken för att allt skulle få plats. Andra 
människor har haft tillgång, de har kunnat ta saker eller lägga i saker. Jag tror att vi hade 
grejerna i 1 år. Vi tömde förrådet i höstas och sen hade vi Green Storage förrådet i några 
månader. Så drygt ett år låg det i Sunveda. Från oktober 2020 till november 2021. Sen låg det 
i Green Storage fram tills slutet på mars. 

 Du beskrev att det tidigare stället hade andra tillgång och hur såg det ut på Green Storage?
Det var låsta dörrar. 

 Hur såg det ut med Henriks sovrutiner?
Han kunde verkligen sitta uppe länge på nätterna och sen sova på dagarna. Han gick inte upp 
tidigt om han inte behövde, han la sig sent och vakande sent. 

 Vet du om Henrik har några medicinska problem?
Nej, han ha ringa diagnoser. Inte vad jag vet, det är väl om han har något nu och inte nämnt 
det. 

 Han begick ett våldsbrott som han blev dömd för, han använde våld, har du sett något annat 
gällande det?
Nej det var därför jag blev så förvånad. Snarare tvärtom, han är som mig jag backar undan 
istället för att slåss. Jag blev väldigt förvånad över att han ska ha slagit Wilma. 

 Hur har det varit i den här relationen med Milanie?
Jag har inte hört att de ska ha slagits med varandra. 

 Vi har sett en messengerkonversation där Milanie har skrivit till dig att Henrik slagit henne? 
Jaha, nej, var det i närtid? Jag minns inte så mycket, jag läste och gjorde inget. 

Vad är det som gör att du inte minns?
Jag vet inte. Det har väl bara försvunnit. 

 Han är dömd för våldsbrott mot en kvinna, sen kommunicerar en kvinna till dig att hon blir 
utsatt för våld av honom.
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Jag läser inte alla meddelanden. 

 Hur kommer det sig?
Jag vet inte. Ibland läser jag inte för att det är så långa meddelanden. 

Har det varit Milanies meddelanden eller allmänt?
Det är allmänt. Ibland beror det på dagsformen. Jag kan titta snabbt och tänker att jag svarar 
på det senare. Det är mycket möjligt att hon skickat det men att jag inte läst. 

 Vad tänker du nu om att vi talar om för dig att en sånt meddelande skickats?
Hon kan ju också ljuga har jag förstått det som. Jag vet inte om det är sant, jag kan inte 
spekulera i det men det är inte alltid hon talar sanning. 

 Berätta mer om det. 
Jag vet att brorsan sagt någon gång att hon sagt något och att hon ljuger. Henrik har sagt att 
hon kan ljuga om saker. Hon har väl sagt något och så har det sen visat sig att det inte 
stämmer. Hon kan ha sagt att hon handlat men sen visar det sig att hon inte har det. 

 Hur är det med Henrik gällande att tala sanning?
Han ljuger för mig, det vet jag. Han fick hjälp av soc förut, han gick för att söka jobb och jag 
trodde att han var där för att söka jobb för att han gick hemifrån, han höll på så i några veckor 
eller månader och han gick på en kurs. Han fick inget socialbidrag på flera månader, han var 
hemma och jag frågade om han skulle till kursen men det visade sig sen att han blivit 
utslängd från kursen. Det var därför han inte fick socialbidrag, jag blev förbannad, slängde ut 
honom och bad honom sticka. Sen kom han tillbaka. Han kan ljuga om saker. 

 Hur blir det när man konfronterar Henrik när han gjort något fel?
Han blir bara tyst och ignorerar mig. 

 Skulle du beskriva Henrik som en person som har nära till sina känslor?
Det har han nog. 

 Hans förmåga att visa omtanke till andra människor?
Det tycker jag han kan göra, särskilt mot  och mot mig. 

 Du berättar att han ljuger och ignorerar dig. Vad tänker du om det beteendet?
Det är förjävligt att göra så. Jag blir irriterad på det. 

 När du flyttade hem till din fru, Henrik hade en sambo när han bodde i din lägenhet vad 
hade ni kommit överens om gällande betalningen?
Det var jag som stod på lägenheten så var det mitt yttersta ansvar. De försökte ge mig. 

 Minns du vad hyran var på?
6500 eller 6600 kr.

 Har du någon uppfattning om hur mycket pengar Milanie tjänar?
Nej. 

 I november flyttade du till din fru, Milanie flyttade in, hur lång tid bodde de i din lägenhet?
9-10 månader. Mitt jobb på MTR började jag 19/11 2019 och då började jag bo hos min fru. 
Innan dess var jag så mycket som möjligt hos henne. 

 Finns det något mer som du skulle vilja tillägga utöver det som du berättat nu?
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Nej inte vad jag kan komma på. 

 Vad har du tänkt gällande att du inte haft kontakt med Henrik på senaste tiden?
Jag har skrivit till honom under våren och han har inte svarat. Nu tänker jag om det här kan 
vara en anledning till att han inte svarat på två månader. 

 Hade du pratat något med din mamma gällande Henrik?
Hon skickade ett sms och frågade om jag hört av honom och jag svarade nej. 

 Uppläst och godkänt. 
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Berättelse

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursiv stil.

 Vi ska prata med dig idag om vad du känner till om Henrik och varför han sitter hos polisen.
Jag vet lite om det från Socialtjänsten att han gjort något fel  

 Han är misstänkt att han gjort något 
Nej jag vet inte. 

 Hur har du uppfattat relationen m
   

 

 V   
 

   
 

 
 

 
 



 

 

 Hur tjänar du pengar i Sverige?
Jag har vänner som hjälper mig. . 

 Hur hjälper de dig med pengar? 
Nej jag jobbar inte. Jag säger till dem, att jag ber om ursäkt och de hjälper mig. 

 Vart är du på dagarna? 
Ibland är jag ute och träffar mina vänner. 

 Har du en egen inkomst?
Jag kan inte säga det nu, min advokat kan säga det. 

 Du behöver inte säga vart du jobbar, har du en egen inkomst och hur mycket du tjänar?
Jag kan inte svara på det nu, jag måste svara på det. 

 Har Henrik en inkomst?
 

 Har du någon uppfattning hur mycket pengar Henrik får per månad?
Nej jag har inte frågat. 

 Av de pengarna som ni får varje månad betalar du och Henrik något till Filipinerna? 
Henrik ger mig pengar så jag kan skicka till Filipinerna. 

 Vem får pengarna i Filipinerna?
. 

 Har du barn i Filipinerna?
Ja jag har två döttrar.

 Hur gamla är de?
17 och 12 år gamla. 

 Hur bor dina döttrar i Filipinerna?
De bor med min mamma och min syster. 

 Du har aldrig funderat på att ta dem till Sverige?
Jag har tänkt att ta hit dem till Sverige men när mina papper är fixade så de kan träffa 

 

 När du skickar pengar till Filipinerna hur mycket skickar du och hur ofta?
Jag skickar inte ofta eftersom att jag inte har pengar. 

  
Inte ofta. 

 Har det skett 1 gång eller 5 gånger?
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2-3 gånger om jag får hjälp från mina vänner. 

 De gångerna du har skickat pengar hur mycket har du skickat då?
Några hundralappar. 1000 kronor. 

 Vad gör  

 Vad brukar Henrik göra då?
Han är hemma för att han inte jobbar. Ibland går han till jobbet och ibland hemma, han jobbar 
inte hela tiden. 

 Hur mycket jobbar han?
Två gånger i veckan. 

 Vad gör han när han inte jobbar?
Han är hemma och leker. 

 Har han några vänner som han besöker om dagarna?
Nej eftersom vi är tillsammans, han har inga vänner. 

 Ni har varit tillsammans i 10 år, har du sett några vänner då?
Han har en vän, men han träffar dem inte när jag är hemma men jag vet inte om jag inte är 
hemma. 

 Hur träffades du och Henrik?
Vi träffades på en hemsida, vi chattade med varandra och efter några månader träffades vi. 

 När ni chattade med varandra, var du i Filipinerna eller i Sverige?
Här i Sverige. 

 Du sa tidigare att ni träffades 2012?
Ja vi träffades 2012. 

 När kom du till Sverige?
2012 och jag såg chattsidan sen började vi chatta. 

 Varför kom du till Sverige från början?
Jag kom hit med min syster

 Du sa att du inte varit i Filipinerna sen du kom hit, har Henrik varit där?
Nej. 

 Brukar Henrik resa någon annanstans?
Nej. Inte under tiden som vi varit tillsammans.

 Har ni varit med varandra varje dag sedan 2012?
Vi har spenderat tid tillsammans varje dag och det var 2019. 

 Innan  
 

 Vart bodde du då?
Jag bodde med mina vänner. 
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 Var det i Stockholm?
Ja. 

 Vart bodde Henrik?
Han bodde hos sin bror. 

  
Vi bodde i hans brors lägenhet och hans bror var med sin flickvän. 

 Vart ligger Henriks brors lägenhet?
Tingvallavägen i Märsta

 Flyttade ni från den lägenheten till Dalgatan?
Nej vi bodde i olika lägenheter. Från Tingvallavägen hade vi problem, socialen hjälpte oss 
med hotell i tre månader. 

 Har ni bott i Märsta hela tiden?
Ja vi har bott i Märsta.

 Ni har flyttat in i lägenheten som ni bor i nu i februari?
Ja, första februari. 

 Och innan ni flyttade till Dalgatan?
Tingvallavägen. 

 Var det broderns lägenhet eller en annan?
Det var en annan. 

 Hyrde ni den av någon person eller fick ni den via socialen?
Vi hyrde den av en person. 

I lägenheten på Dalgatan har vi hittat mycket sexleksaker. 
   Jag sa till Henrik varför han har 

dem om han redan har mig. Vi har bråkat om det här, efter att vi flyttade från Tingvalla så tog 
vi alla sakerna och hade några i lagret i nästan två år. 

 
  

 Han sa att han redan kastat de. 

 
 

 
 

 Sen ni flyttade in i bostaden har du sett sexleksaker?
Nej. De här leksakerna har jag sett tidigare men vi har lagrat alla våra grejer på lager i nästan 
två år. Så vitt jag visste så var de borta eftersom att jag sa till honom att kasta dem. 

 Du sa att ni förvarat de här sexleksakerna någonstans, vart är det?
Förrådet i Tignvallavägen. 
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 Ligger förrådet på Dalgatan nu?
Nejnej. 

 Har du sett sexleksaker i lägenheten på Dalgatan?
 

. 

 Det fanns två stycken penisliknande föremål i lägenheten? Den lilla och den blåa?
Ja, jag sa åt honom att kasta den.  

 Har du sett i Henriks telefon att han kollat på pornografiska bilder?
På sistone kan jag inte låna hans telefon för han gömmer den för mig. 

 Har Henrik någon dator?
Nej han har bara en dator från hans bror. 

 Tog du och Henrik ut alla era saker från förrådet från förra lägenheten till Dalgatan?
Två veckor innan det här hände tog vi ut bara våra saker ut ur förrådet. 

Tog ni era saker från förrådet in i eran lägenhet?
Alla våra saker kom från förrådet till lägenheten.

 Så de sakerna ni tog med från förrådet, fanns det inga sexleksaker med? 
Alla sexleksaker är där.

Finns det leksaker som ser ut som barn? Där man ser vaginan och anus?
Jag trodde att han redan kastat dem. Jag vet inte precis. 

 Så du har inte sett vaginan i lägenheten, ja eller nej?
Nej. 

 Vi har fått information om att du har ett USB-minne som du hitta i lägenheten som du vill 
lämna till polisen. 
Ja jag såg det. Han var otrogen mot mig hela tiden, jag tänkte hela tiden att alla kvinnor som 
han varit otrogen med fanns med där och jag gömde det. Märker han att jag har gömt det så 
kommer han att slå mig igen. 

 Vart har du den någonstans?
Jag har gömt det i min garderob. Jag vet inte om den fortfarande är där. 

Är den i din garderob på Dalgatan?
Ja. 

Berätta vart i garderoben du gömde den?
Min är den andra garderoben, jag har vet inte om jag stoppade det i min BH, eller trosor. I en 
vinterhandske. 

 Beskriv handsken som du la USB-stickan i. 
I första lådan är vantarna där, och de sakerna som jag sa att jag hittade finns i.
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Beskriv färgen på handsken?
De tär en ny vinterhandske och de är vita. Jag la i dem där för att han inte ska hitta. 

Hur många usb var det?
Det var olika saker, jag tog fram de och gömde dem. Jag kommer inte ihåg men det var flera 
stycken.

 Vet du vad sakerna du gömde innehåller?
Nej jag vet inte exakt. Jag vet att det finns något, det som pågår i mina tankar är att det är 
tjejerna som han varit otrogen med. 

 Har du en egen dator?
Nej. 

 Har du bara en telefon?
Ja. 

 När hittade du stickorna?
Jag vet inte precis hur många månader sen, Den första hittade jag när vi var på hotellet i 
Märsta, det var mer än ett år sen. Den andra hittade jag för en månad sedan. Jag hittade den i 
min väska, jag letade efter mat i hans väska och helt plötsligt hittade jag den i en ficka. 

Vart hittade du de andra usb-stickorna?
Jag hittade de i väskan som han använder varje dag när han handlar mat. Den första hittade 
jag på hotellet och den andra i hans väska. 

 De andra då?
Jag vet inte hur många som fanns i handsken. 

 Hur många hittade du första och andra gången?
Jag vet inte exakt. Jag bara tog tag i dem omedelbart och gömde dem på olika ställen. 

 Märkte han att de var borta?
Nej, han har inte frågat. Om han hade lagt märke till detta hade han ändå inte frågat mig, det 
hade blivit bråk och jag var rädd att han skulle slå mig. 

Du hittade första USB-sticka för över ett år sedan men du har inte tittat i den?
Nej jag vet inte hur man använder datorer. Det fanns inte i mina tankar, jag bara glömde och 
jag kommer ihåg nu. 

 Tänkte du inte att du ville kolla i dem?
Nej jag tänkte hur jag kan titta i dem men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte hur man 
använder datorer. Jag tänkte att han gömmer chattar där. 

 Hur såg den andra sexleksaken ut?
Jag såg den på toppen av kommoden, jag sa åt honom att kasta den. 

 Hur såg den ut?
Jag vet inte, jag tittade inte i allt där inne och jag vet inte vad som fanns där. 

 Var det mer än en leksak?
Ja, det var olika leksaker som jag inte vet hur man använder. Det var vanliga leksaker, de 
andra vet jag inte . 
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 Vem betalar hyran?
Jag ifall jag lånar från mina pengar. 

Varför betalar inte Henrik?
Han jobbar inte, om inte jag kan låna pengar kan vi inte ha råd. 

 Försörjer du familjen?
Ja, jag lånar pengar så vi kan köpa mat och mina vänner hjälper mig för de tänker på 

 

 Hur ofta lånar du pengar?
Varje vecka om jag behöver så jag kan köpa mat. 

 Hur mycket lånar du?
500 kronor. 

Hur mycket betalar du i hyra?
9000 kronor. 

 Hur mycket lånar du varje månad?
Det är olika, jag har olika vänner. Jag lånar från min mors syster och min systers dotter. Det 
finns några som ger mig gratis eftersom  

 Vad behöver du göra för att få pengar gratis?
Jag gör ingenting. De är mina vänner, de pratar med varandra om min situation. J  

 De förstår mig. 

 Hur får du pengarna?
Jag får pengarna kontant. 

 Betalar du hyran kontant?
Nej det är Henrik som sätter in pengarna på sitt konto och betalar ägaren.

Vad heter dina vänner som lånar ut pengar?
Jag kan inte svara det. Jag måste fråga dem. 

 Varför är det privat information?
Jag måste fråga dem först innan jag kan lämna ut information först. 
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Vem hyr ni eran nuvarande lägenhet ifrån?
 Henrik och han pratar alltid med varandra. 

 Vad är relationen mellan Henrik och 
Henrik såg bara lägenheten på marketplace på Facebook. 

Har du träffat 
Ja vi träffades när vi skulle flytta. 

 Vad vet  om dig och din situation?
Han frågade ingenting om vårat privatliv. Han vet inte att Henrik slår mig. 

 Vet han om att du inte har uppehållstillstånd i Sverige?
Nej, jag tror att han inte vet. 

 Vad vet du om 
Jag känner inte honom. Det är Henrik och han som pratar med varandra om hyran och 
lägenheten. 

 Berätta om Henrik
Henrik är snäll mot mig  Eller nej han skriker hela tiden mot mig om jag pratar 
till honom, han är alltid i telefonen, han säger "prata inte med mig jag tittar". 

 
   

 

 
 

 

 

 
   

 Vem har betalat de kläderna?
Det är från mina vänner. 

Vad heter den vännen?
Jag kan inte säga det. 

 Varför kan du inte säga det?
Det är det jag tänker på. 

 Har du pratat med   och Henrik?
Ja, de har pratat lite.
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 Så du har inte berättat att det kan vara på något annat sätt än vanligt?
Jag har berättat att  är rädd. 

 Berätta mer om det att  är rädd. 
 

 

 Använder ni förrådet på Tingvallavägen?
Nej eftersom vi fick allting från där. 

 Varför jobbar inte Henrik?
Han säger att det är svårt att hitta jobb här och att han letar jobb. 
Men jag kan se att han bara leker, jag vet inte men han bara leker och kan inte hitta ett jobb. 

 Du sa att han leker, vet du vad han leker och hur mycket tid han lägger på det?
Jag vet inte precis men när jag tittar i hans telefon är det karaktärer. Jag spelar inte själv så jag 
vet inte. Men han tillbringar mycket tid med det. 

 Så du har tittat i hans telefon?
Jag kollar när jag frågar vad han spelar. Jag tittar inte alltid. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Uppläst och godkänt. 
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Hur har dina tankar gått, hur har du känt?
Allting var bra, jag kände personen redan förut. Fortfarande lite glad . 

 
. 

    
 

 
 

 
 

 
 

 Har du märkt på Henrik att han har ett intresse för barn?
Nej jag har inte tänkt de här sakerna. 

 Berätta om sexleksakerna som hittats hemma hos er?
 

 Vad var det för sexleksaker? 
Det är många sexleksaker som jag inte förstår. Jag frågade honom varför han har dem. 



 Vilka förstår du inte?
Jag vet en sexleksak och de andra vet jag inte hur man använder. 

 Hur ser dem ut?
Penis och en vagina. Det är någon leksak, jag vet inte namnet på den eller hur man ska 
beskriva den. 

 Beskriv mer hur vaginan ser ut?
Det ser ut som en rumpa. Vi bråkade med varandra och jag frågade varför han har dem 
sakerna jag är ju här. 

 Reagerade du på något annat gällande vaginan?
Nej det är inget mer. 

 När såg du den första gången?
2016. Flera år sen. 

 Det är en rumpa lika stor som ett spädbarn?
Jag frågade honom varför han inte slängt dem.

 Vad tänker du om att din sambo har en bebisvagina?
Nej det var inte i mina tankar. Det är bättre att han såna än att vara otrogen. 

 Visa med händerna hur stor rumpan är. 
*visar med händerna*

 Varför tror du att han har bebisrumpan?
Jag vet inte varför han har den hemma. 

 Väckte det inga tankar hos dig?
Jag sa till honom att kasta ut den. Han gömde den och sa sen att han kastat den. 

 Ni har flyttat, har du missat att de följt med i flyttkartongerna?
Nej jag har inte sett någonting. 

 Du hittar barnrumpor, har du tänkt på ifall Henrik har ett sexuellt intresse för barn? 
Jag vet inte jag har ingen tanke och jag visste ingenting om de här leksakerna. 

 Du såg barnrumporna 2016. 
Ja. Jag hade ingen tanke om det. 

 Varför tror du att han har barnrumpor?
Jag vet ingenting. Jag visste ingenting. 

 Du har visat oss hur stor den här och att ni bråkat om den och att du sett den. 
Jag vet inte hur man använder den. 

 Henrik berättade att man har dem för att inte vara otrogen?
Ja det har han sagt. 

 Han använder dem i ett sexuellt syfte. 
Jag frågade honom, han sa att han inte använder dem så. 
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 Vad frågade du?
Jag frågade om du använde den. Han förnekade det och sa att han inte använde den. 

 Använde till vad?
Nej jag frågade inte honom. 

 Vad använder man dem till?
Jag vet inte. 

 Du har beskrivit det som en pussy? Vad använder man en pussy till som ligger bland 
sexleksaker?
Jag vet inte varför han har den kvar. Man använder den till det som par gör. 

 Berätta mer.
Han kanske använder den med hans penis. Men jag har inte sett att han använder den. 

 
 

 Berätta mer om hur det är hemma hos er.
Jag försörjer hemma för Henrik är arbetslös. 

 Hur försörjer du hemmet?
Jag berättar ärligt för er nu, jag betalar allt, kläder. 

 Hur tjänar du pengar?
Jag jobbar och försörjer familjen. 

 Vad jobbar du med? 
Städar hemma. 

 Vart städar du?
I lägenheter. 

 Hur får du betalt? 
Kontant. 

 Hur ofta jobbar du?
Måndag till lördag. 

 Hur mycket tjänar du? 
100-120 kronor i timmen. 

 Hur mycket tjänar du på en månad?
15 000. 

 Hur har ni haft råd att skicka stora summor pengar till Filippinerna?
Det har jag fått från min lön och släktingar. 

 Hur mycket sparar du på en månad?
Ibland mellan 1-2 tusen. 

 Vad betalar ni i hyra där ni bor? 
Förut betalade vi 5000 men nu betalar vi 9300. 
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 Du tjänar alltså alla pengar hemma? 
Ja. Jag försöker bli snål så vi kan köpa mat. 

 Den inkomsten du beskriver att du har stämmer inte överens med de summorna vi har hittat?
Det kan variera, ibland blir det 20 000 kronor. Jag tjänar 120 kronor per timme, per dag. 

 Varför sa du i ditt första förhör att du skickat några hundralappar till Filippinerna?
Ibland tjänar jag mindre. Jag ljög förut för att jag inte ville att ni skulle veta att jag jobbar 
svart. Jag är redan i en situation där det bara är jag som försörjer. 

 
. 

   
. 

 Det som du berättade för oss i första förhöret gällande att du får låna pengar till mat 
stämmer alltså inte?
Det hände att jag hade så lite pengar att jag fick låna pengar till mat. 

 Men du köper kläder hela tiden?
Ja. Jag köpte hela tiden. 

 Ni har skickat stora summor. 
Jag jobbar för att försörja mina  i Filippinerna. Min syster tar emot pengarna och 
heter Tita Perjes. 

Vad gör din syster i Filippinerna?
Hon bor på landsbygden. 

 Vad jobbar hon med?
Hon jobbar på cocosplantage. Hon är änka och har ingen man längre. 

 Du kallade Henrik The Bad Guy och att han ska sitta i fängelse i resten av hans liv.
. 

 Milanie skriker och gråter. – paus. 

 Du berättar att han måste bli straffad för det han gjort ?
Hoppas han får livstid. Hoppas att han dör. Jag hoppas att han dör i fängelset. 

 Vad har han gjort ?
 har berättat att Henrik antastat  och barnpornografibilder. Hanna på 

skyddade boendet berätta vad som ingår. Jag såg bara på sms. 

 Henrik sitter häktad för grovt barnpornografibrott och grov våldtäkt mot barn. Vad tänker 
du om det?

 

 Du berättade innan att Henrik sitter mycket på sin telefon. 
Han pratar inte med någon och när jag kommer fram spelar han på telefonen. 

 Hur mycket använder han telefonen?
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Oh my god, tills jag kommer hem håller han på med nyheter och spel. 

 Han har berättat att du vet koden till hans telefon och att du tittat i den. 
Jag såg att han chattar och sen började vi bråka. Han håller på att lura mig. 

 Henrik har berättat att eran relation är bra. 
Nej det är inte sant. När jag frågade honom så höjde han rösten, vi bråkar med varandra. 

 Kan det vara på något annat sätt? 
Ja. Jag har också polisanmält honom för våld. När jag fick veta vad han är häktad över känns 
han jättefarlig. Man kan inte lita på honom och han är djävulen. 

 Hur skulle ni beskriva eran relation nu?
Det är slut. . Han ska sitta i fängelse hela livet och jag hoppas 
att han dör i fängelset. Jag hade inte ens en tanke på det här, han höll verkligen masken. Jag 
litade på honom. 

 Vad tänkte du om vad han gjorde på sin mobiltelefon?
Jag tänkte att han sexchattade. 

 Beskriv hans sexualitet.
Jag trodde att han var en normal människa. 

 
 

  
 

 Finns det kondomer hemma hos er nu?
Ja jag tror att jag har sett det hemma. 

 Vart har du sett dem?
Jag kommer inte ihåg exakt. I någon låda. 
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 Lägenheten som ni bor i nu, var den möblerad när ni flyttade in?
Ja. 

Är sängen och soffan eran?
Nej det är hans. 

 
. 

 

 Har du märkt av en beteendeförändring hos  senaste tiden?
Det enda jag har märkt är  

 Hur?
På kvällarna och  

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

    

 Uppläst och godkänt. 
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 Börja berätta om gårdagen när vi träffades utanför polisstationen i Sollentuna.
Den dagen som jag har lämnat USB-stickan?

 Ja, börjar berätta om den dagen.
Det var det som jag berättade, att jag hittade USB-stickan på morgonen när jag 
skulle duscha. Jag har hittat den någon gång i april där på Dalgatan. 

 Berätta mer om när du hittade USB-stickan på Dalgatan?
När jag hittade USB skulle jag lägga den i vanten där Henriks USB finns. I och 
med att Henrik sov den dagen så la jag den istället i min väska. 

 Vart hittade du USB-stickan?
På toaletten när jag skulle duscha mig. 

 Vart på toaletten?
På golvet vid toalettstolen. 

 Vem hade varit på toaletten innan dig?
Henrik duschar på kvällen, det tog lång tid när han var på toaletten och duschar. 
Jag misstänker att han tappade den på kvällen. 

 Vad gjorde du när du hittade den?
Jag skulle lägga det på i en vante där alla USB finns som är Henriks. Jag 
brukade lägga dem där i min vante. Jag blev stressad för att Henrik sover den 
dagen så blev det ett misstag att jag la den i min väska. 

 Berätta mer om vanten. 
Det som jag har berättat till dig tidigare, den vanten har jag lagt alla Henriks 
USB för att jag misstänkt att han är otrogen mot mig. För att alla 
USB-stickorna tillhör Henrik. 

 Vad är det som gör att du tänker att Henrik är otrogen mot dig för att han har 
USB-stickor hemma?
För att jag upptäckte en tjej som han chattade med. 

 Berätta mer om det. 
Det som jag vet om och misstänker är att USB som tillhör Henrik finns alla 
tjejer som han chattar med. Jag har ingen aning om innehållet i USB-stickan. 

 Vet du vad ett USB är för något?
Den är en fyrkantig. 
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 Vad använder man ett USB till?
På datorn. 

 Vad gör man med USB:et på datorn?
Det har jag ingen aning om. 

 Vart hade du sett chatten?
Jag själv har inte sett när de chattar. Jag har bara misstänkt att de använder USB 
när han skulle chatta när han skulle chatta med sin före detta. 

 Du sa att han chattat med andra tjejer.
Jag vet om att han chattar med tjejerna. Han använder USB för att kunna chatta 
med tjejerna.

 Hur vet du det?
Det är bara en idé eller min misstanke. 

 Har du tittat i USB-stickorna?
Nej. 

 Har du försökt titta?
Nej. 

 Varför har du inte försökt titta i dem?
Jag har ingen aning om hur man använder dem. Jag har ingen aning om hur man 
använder dem.

 Du har berättat att man stoppar in den i en dator. 
Det har jag bara tänkt. Jag har ingen aning om hur man använder den eller 
dator. 

 Har du inte velat prova stoppa in den i en dator?
Nej. 

 Har du försökt ta reda på en?
Nej.

 Hur kommer det sig att du inte försökt det? Du misstänker att din sambo är 
otrogen.
För att jag har ingen aning om hur man använder den.

 Har du inte velat veta vad som finns?
Nej inte, jag har aldrig försökt. 

 Har du en Iphone?
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Ja.

 Där har jag sett att du googlat hur man ansöker om uppehållstillstånd, 
stämmer det?
Ja.

 Så du vet hur man uppsöker information på Google?
Ja. 

 Hur kommer det sig då att du inte sökt på Google hur man använder 
USB-stickor? Till exempel på samma sätt som du sökt information om hur man 
ansöker om uppehållstillstånd?
Jag vet inte varför jag inte tänkt på det. Jag vet inte varför jag inte gjort det och 
jag har inte försökt det. 

 Hur kommer det sig att du är så säker på att det är chattar på stickorna?
Det som jag vet om, jag har ingen idé men jag tänkte att de använder USB för 
att chatta. Det är bara det jag har tänkt. 

 Har du pratat med Henrik om USB-stickorna?
Nej inte, jag gömde dem från honom eftersom jag misstänkte att han använder 
USB-stickan för att chatta.

 Pratade ni om det?
Ärligt talat, han gömde dem från mig och därför när jag hittade dem så var det 
en slump. Han har inte ens frågat mig någon gång var USB-stickorna är. 

 Konfronterar du inte honom om du tror att han är otrogen mot dig?
Det handlar inte om USB.

 Du nämnde innan att han gömt dem från dig, berätta mer om det. 
Han gömde dem från mig så när jag hittade dem av en slump så frågade han inte 
mig vart hans USB-stickor är.

 Berätta mer om när du hittade dem av en slump, berätta allt du minns. 
Jag hittade flera stycken USB, så när jag hittade dem gömde jag dem direkt. Det 
är bara två gånger som jag kommer ihåg var jag hittade dem.

 Vart var det du hittade dem?
Jag kan inte komma ihåg riktigt vart någonstans hemma. Det var länge sen. 
Den andra gången jag hittade i hans väska. 

 När var första gången du hittade USB-stickor?
Jag kan inte komma ihåg, men kanske för 1 år sedan. 

 Om du försöker minnas, vart hittade du dem?
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Jag minns för att det var längesen. 

 Minns du vart ni bodde när du hittade den?
Jag kan inte komma ihåg i vilket hus eller lägenheten. 

 Kommer du ihåg vilken årstid det var?
Jag kan inte komma ihåg men det jag minns lite var att det var höst. 

 Vad gjorde du med den första du hittade?
Jag gömde den direkt. 

 Minns du vart du gömde USB som du hittade första gången?
Jag gömde dem för att han inte skulle inte ha tillgång till dem. Jag minns inte 
vart jag gömde.

 Berätta om varför du är misstänksam mot Henrik.
Jag misstänkte honom att han använder den för att chatta. Själv har jag inte sett 
att han använda den.

 Om du inte sett det, vad är det som gör att du misstänker att han gör på det här 
sättet?
Det är bara det jag tänkte. 

 Hur kommer det sig att det är din första tanke att Henrik är otrogen?
Det är det som jag tänkt bara. Han använder USB för att chatta med tjejerna. 

 Har Henrik gett dig anledning att vara orolig?
Jag upptäckte honom att han sms:a någon att han är otrogen mot mig. Jag har 
därför misstänkt att han använder USB för att chatta med någon. 

 Har du sett sms:en?
Ja. Innan jag hittade USB så har jag sett att han chattar med sin före detta på sin 
mobiltelefon.

 När tittade du i Henriks telefon?
Det var längesen.  

 Vilken telefon hade han då?
Det är en smartphone. Inte samma han har idag.

 Berätta allt du minns om den telefonen. 
Jag tror att det var en Huawei. 

 Berätta mer om hur telefonen ser ut.
Svart skalskydd. 
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 Vad kunde du se i konversationerna du såg i den telefonen?
Det var på svenska, han sa tidigare att han raderat telefonnummer från sin före 
detta och sen upptäckte jag att det inte var så. 

 Vad heter hans före detta?
Wilma. Jag kommer inte ihåg hennes efternamn. 

 Hur gammal är Wilma?
Det jag kan komma ihåg är att Wilma är 9 år äldre än Henrik. 

 Berätta allt du vet om Wilma. 
Vi bråkade ofta om Wilma för han hade hennes telefonnummer i sin telefon.
Som jag vet om så bor hon i Solna, de var tillsammans i fem år, hon har blont 
hår, hon är smal och är från Filipinerna. Hon har lite ljus hud. Håret är färgat 
blont. 

 Har du pratat med Wilma?
Även fast jag och Henrik är tillsammans så fortsätter han att träffa henne.

 Har du pratat med Wilma?
Ja jag har pratat med henne men  

 När var senaste gången som du vet om att Henrik träffat Wilma?
2-3 år sedan, när jag pratade med Wilma så kom allting fram att de fortsatt 
träffas. 

 Har Wilma egna barn?
Nej. 

 Har hon partner?
Det jag vet om är att hon har olika partners och även fast hon har en partner så 
träffar hon Henrik. 

 Du har berättat tidigare för oss att du har mycket vänner som hjälper dig med 
kläder till  och pengar till bland annat mat. 
Det som jag berättade sist vi pratade gällande att jag jobbar för att kunna köpa 
kläder och handla mat till  

 Så du får inte hjälp av dina vänner med pengar till kläder, mat och hyra?
Ibland lånar jag pengar när pengarna inte räcker men jag har ett jobb. 

 Har du familj i Sverige?
Ja jag har en storasysters son. 

 Inga fler?
Nej. 

Förhör med Perjes, Milanie; 2022-06-18 08:50   diarienr: 5000-K499148-22 260



 Hur mycket vänner har du i Sverige?
Jag är selektiv med vilka jag umgås med, men de nära vännerna är bara två. 

 Hur gammal är din systers son?
42. 

 Vad heter han?
Edward Rebot. Jag tror att han redan har bytt sitt efternamn och nu är det 
rockapour. 

 Hur mycket kontakt har ni med varandra?
Kanske bara en gång i veckan eftersom han är upptagen på jobbet.

 Vad jobbar han med?
Chef på Mc Donalds. 

 Har du pratat med dina vänner om USB-stickorna eller situationen med 
Henrik?
Nej det har jag inte. Men de visste om att Henrik misshandlar mig. Men 
ingenting om USB eller  

 Varför har du inte pratat med dina vänner om USB-stickorna?
Jag har bara inte nämnt dem. 

 Du har haft USB-stickorna i ett års tid, har du inte försökt titta i dem? Bett om 
hjälp att titta i dem? Försökt ta reda på hur man gör?
Jag har glömt det faktiskt. Ibland kan jag inte komma ihåg vart jag lagt dem, jag 
har inte tänkt att be om hjälp. 

 Vad var tanken från början gällande att gömma USB-stickorna?
Inget särskilt, jag misstänkte att han gömde USB på grund av chatten. 

 Varför gömde du dem?
Jag själv har ingen aning om det. Jag har ingen aning om hur man använder. 

 Ville du veta vad som fanns på USB-stickorna?
Det är blandade känslor, jag vill ta reda på det eller så bryr jag mig inte. 

 Berätta mer om dina blandade känslor.
Ha gömde alla tjejerna som han chattar med. Henrik visste om det för att jag 
sagt till honom att han chattar med tjejerna på USB. 

 Så ni har pratat om USB-stickorna?
Nej för att vi gömde dem för varandra. 
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 Du sa at du hade sagt till Henrik att han chattar med tjejer på USB-stickorna?
Jag har sagt till honom "aha du chattade med dina tjejer på USB" men han har 
ingen aning om att jag gömt hans USB. 

 Men då har ni pratat om USB-stickorna?
Jag kan inte komma ihåg när för det var längesen.

 Du sa precis att ni pratat om chattar med tjejer på USB?
Vi har inte pratat direkt om USB, jag har bara sagt till honom "aha du kanske 
chattar med tjejerna på USB". 

 Så du har nämnt USB-stickorna till Henrik?
Ja. Men han har ingen aning om att jag har dem. 

 Vad svarar Henrik när du säger att han chattar med tjejer på USB?
Han bara ler. 

 Han säger ingenting?
Nej. 

 Hur skulle du beskriva Henrik som person?
Han misshandlar mig. I början var han snäll men efter en längre period började 
han misshandla mig. 

 Hur skulle du beskriva Henriks känslor och humör?
Han höjer rösten ofta. 

 Hur blir Henrik när han gör fel?
Han blir arg på mig. 

 Hur blir det då?
När jag är på bra humör blir det inget bråk, men när jag är trött blir det bråk. 

 Du säger att Henrik ler när du pratar om USB:et, hur reagerar du då?
Nej inget. Jag känner mig bara sårad. 

 Hur skulle du beskriva Henriks sexualitet?
Den är normalt.  

  
 

 
Nej jag har inte sagt något sånt. 

 Vad har du sagt gällande den biten?
Jag kan inte komma ihåg något om att jag sagt då. 
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. 

 Gällande sexleksakerna som vi pratat om tidigare, det finns två som vi behöver 
prata mer om, vet du vilka jag syftar på?
Ja jag vet att de finns.

 Vi har hittat två sbebisvaginor och bebisstjärtar hemma hos er. 
Ja. 

 Berätta för oss vad du tänker gällande att de är i samma storlek som ett litet 
spädbarn.
Jag har var upprörd på honom för jag frågade honom varför han har sådär när vi 
är tillsammans. 

 Du svarar att du blev upprörd för att han har dig men störde det dig inte att de 
var i samma storlek som ett spädbarn? Mentaliserade du inte i det?
Han sa tidigare till mig att i stället för att ha någon annan på sidan om så ska 
han ha den i stället. Jag tänkte inte någonting om det. 

 Man använder de här för att penetrera dem och få utlösning i dem. Henrik har 
berättat att du vet om att de finns. 
Jag visste om det redan i början för jag har sagt till honom att slänga dem.

  

   
  

 Slog tanken aldrig dig att Henrik har ett sexuellt intresse för den storleken på 
kön? 
Nej jag har inte tänkt det.

 Hur kommer det sig?
Nej det är på grund av att sa att han aldrig använder dem. Så som jag ser honom 
så visar han inte framför mig att han har intresse för det här och jag kan inte 
hitta något misstänkt i hans gester. 

 Så det är inte misstänksamt att han penetrerar små spädbarn gjorda i silikon?
Jag har faktiskt tänkt på det men han sa att han använder dem när vi inte är 
tillsammans. 

Så det som spelar roll för dig är alltså att han använder dem när ni inte är 
tillsammans, inte att han faktiskt använder dem?
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Han säger att han använder dem när vi inte är tillsammans. 

 Vad tänker du om att han använder dem?
Jag blev arg att han använder dem för jag finns. 

Blir du inte arg över att han penetrerar en docka som är lika litet som ett 
spädbarn?
Nej för han sa att det är normalt att svenskar använder såna.

 Och var tänker du själv om det?
Jag blev arg. Men jag misstänkte inte att han skulle göra det på riktigt i 
verkligheten. 

 
   

.

 Förstår jag dig rätt att det som gör dig upprörd är att han använder dem för 
att han har dig och inte själva storleken på sexleksaken?
Han sa att han inte använder dem ofta.

 Räcker det inte för dig att han använder dem? Oavsett hur ofta?
Jag vet inte varför jag inte tänkt på det faktiskt. 

 Vad tänker du nu när vi pratar om det?
Nu kommer jag på att det inte är bra

 Varför är det inte bra?
Att han använder dockan. 

 Vad är det som gör att du tänker på det nu och inte innan?
För att nu förstår jag mer. 

 Vad förstår du mer?
Att det var inte bra och att det blir farligt. 

 Vilken ålder tänker du att de här dockorna ska representera?
Jag vet inte.

  

 Milanie du har visat mig storleken med dina händer, igår när vi pratade visade 
du med dina händer och då var det litet avstånd mellan dina händer. 
Ärligt talat kan jag inte styra den bebisen och jag kan inte fokusera på hur den 
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bebisen ser ut. 

 Har du misstänkt att Henrik har ett sexuellt intresse för barn?
Jag har inte tänkt på att han skulle göra det. 

 Litar du på Henrik?
Inte nu längre. 

 Hur var det innan?
Jag litade på honom förutom när det handlar om när han är otrogen mot mig 
med andra tjejer. 

 Vet du någon mer än Wilma som han varit otrogen med?
Så du vet ingen annan. Nej jag kan inte tänka mig.

 Personal på ditt boende har berättat att du varit rädd för att bli misstänkt om 
du lämnar in USB-stickan, berätta mer om det. 
Ja det stämmer.

 Vad var du rädd att bli misstänkt för?
Jag var rädd på grund av att jag tänkte  som fanns i USB 
så jag var rädd för det. 

 
 

 

   
 

   
 

 
 

   

 Paus 12:05 – 12:15

 

 Vem har köpt USB-stickorna?
Henrik.

 Du har inte köpt några USB-stickor?
Nej.

 Fanns det någon dator i hemmet på Dalgatan?
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Henrik sa att hans bror har dator där men jag har aldrig sett den datorn där. 

 Har du använt en dator på Dalgatan?
Nej. 

 Har du sett bilder och filmer där barn utnyttjas sexuellt?
Nej inget. 

 Vill du tillägga något utöver det som du berättat idag?
Bara att jag blev chockad att jag är här nu och hur ska jag gå ut härifrån. När får jag gå ut?

 Förhöret avslutas. 
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M
 

 
 

 
 
Är det någon du vill börja prata om?
Nej
 
 Du har berättat att du hittat USB-minnen, hur många USB eller lagringsenheter har du hittat?
Den som jag har lämnat till er. Det är bara den som jag har hittat, bara den som jag kan komma ihåg 
att jag har hittat.
 
 När hittade du den?
Hemma. På Dalgatan
 
 Du berättade i förrgår att du hittade första för ett år sedan, stämmer inte det?
Ska jag räkna även den första gången?
Första gången jag hittade ett minne var två år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt när, det var länge sen



 Vid uppläsning tillägger Milanie: Alla de jag berättade till er var de som jag kan komma ihåg 
än så länge.
 
 Hur många lagringsenheter har du hittat totalt?
Jag kan inte komma ihåg hur många jag har hittat men det är många. 
 
 Beskriv hur de har sett ut
Det är olika former. Stick, minneskort eller så. Kan inte komma ihåg de olika formerna.
En stick/minne. Den såg ut som en kvadrat. Jag tror att de bara var svarta, de som jag hittade. Det är 
bara de jag kan komma ihåg. 
 
 Hur stort är minneskortet?
 Milanie visar ca 7 cm mellan tummen och pekfingret.
 
 Vad är skillnaden mellan stick och memory card?
Den ena är lång, den andra är som en kvadrat. 
 
 Hur vet du att det kallas för olika saker?
De är långa och kvadrat, jag har ingen aning vad de kallas. Under de tider att vi haft förhör så är det 
de enda jag kan komma ihåg att de kallas för stick och memory card. För att jag pratade med mitt 
ombud lite innan. Hon nämnde det för mig.  Ombudet Karin fl:s anteckning
 
Är det Karin som lärt dig skillnaden på memory card och stick?
Inte lärt mig men det är en del i vår konversation innan.
 
 När lärde du dig skillnaden på stick och memory card?
Det är bara under denna tiden, att vi haft några förhör. Det var så som jag kunde komma ihåg eller 
komma på. 
 
 Så innan förhöret visste inte du vad ett memory card var för någonting?
Nej, jag har ingen aning alls om det innan vi haft förhör. 
 
 Och samma med USB-sticka, visste du det innan förhör?
Jag har ingen aning om det tidigare. 
  
 Nu säger du att du inte vet vad USB-sticka är, stämmer det?
Nej, jag har ingen aning alls.
 
 Vad använder man en USB-sticka till?
Ingen aning hur man använder dem. 
 
 När du lämnade in minneskortet till mig sa du 

 
 

.
 
 

 
 

 Vid uppläsning tillägger Milanie: Jag har hört tidigare från Varona att de hittade någonting 
där inne på memory card, jag fick en idé.
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 Lagringsenheten du hittat, var har du gömt dem?
I min låda och jag la den i min handske. 
 
 Hur det handsken ut?
Vit färg.
 
 När senast såg du den vita handsken?
Den låg rätt länge när vi flyttade, i min garderob. När vi flyttade till nya bostaden. 
 Vid uppläsning tillägger Milanie: Jag har ingen aning exakt hur länge jag haft handskarna där.
 
 Garderoberna var tomma när ni flyttade in på Dalgatan, så vem har lagt handsken i garderoben?
När vi flyttade var garderoben helt tom. Sen när vi fixade hemma så är det jag som la den i en låda i 
garderoben.  
 
 Du har sett handsken och du som la in handsken i garderoben?
Ja. 
 
 Förstod jag rätt att det var en handske?
Ett par. De är helt nya.
 
 Vart är den andra handsken?
De är ett par och de var nya.
 
 När köpte du handskarna?
Det var länge sen. En arbetskamrat gav dem till mig. 
 Vid uppläsning tillägger Milanie: Jag fick dem från en av de familjer som jag jobbade hos.
 
 Men du berättar nu att handskar är helt nya?
Ja. 
 
 När fick du handskarna?
Jag kommer inte ihåg när.
 
 Minns du vilket år?
Kanske 2021 men är inte säker.
 
 Var det innan eller efter du hittade den första USB-stickan?
Det som jag kommer ihåg hittade jag först ett USB. Senare fick jag handskarna. 
 Vid uppläsning tillägger Milanie: Det är bara den som jag kan komma ihåg nu. Jag fick 
handskarna efter den första USB:n jag hittade men jag är inte riktigt säker om det är så. Men 
det är bara den som jag kommer ihåg just nu. 
 
 Vart hade du gömt USB-stickorna innan du fick handsken?
Jag kan inte komma ihåg var jag gömde dem för jag undviker att min före detta skulle hitta dem. Så 
därför har jag lagt dem varsom
 
Paus 09:40 -09:42
  
 Lagringsenheterna hittades i en vit handske så som du beskrivit, vart fanns lagringsenheterna innan 
du la ner dem i den vita handsken?
Jag har lagt dem till olika platser för att undvika att min före detta skulle hitta dem och därför kan jag 
inte komma ihåg var jag lagt dem. Vi hade nyligen flyttat till den nya adressen så jag vet inte om jag 
la dem i en plastpåse, för vi hade massor av saker hemma. Jag kan inte komma ihåg om jag la dem i 
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en box eller så.
 
 La du in lagringsenheten i den vita handsken när ni flyttade till Dalgatan?
Ja. Det är det som jag kommer ihåg. Jag la dem i den vita handsken. 
 Just nu är det bara dem som jag kan komma ihåg i och med att vi flyttat runt och jag har ingen 
aning om jag tappat några under resan eller flytten.
 
 Uppläsning avslutades på grund av att tolken var tvungen att gå. 
 Uppläst utan erinran 2022-06-20 11:02 
 
 Vart tog du lagringsenheterna från innan du la den i den vita handsken?
Jag kan inte komma ihåg för jag gömde dem på olika platser för att min onda före detta inte skulle 
hitta dem. 
 
 Minns du inte en enda plats?
Jag kan inte komma ihåg exakt plats men låda eller i garderoben.
 
 Minneskortet som du lämnade till mig i fredags, hur länge har du haft det i din väska?
Jag hittade den någon gång i april i badrummet på Dalgatan.
 
 

 
 
 Så berättar du att du hittat minneskortet i april
Ja. Någon gång den månaden men kommer inte ihåg exakt datum. 
 
 Någonting mer i april som hände som du upplevde var avvikande?
Det som jag kommer ihåg den månaden hade jag kommit hem tidigt. Han hade varit otrogen mot mig. 
Jag bad honom att få kolla hans mobiltelefon
 
 Hur blev det då, när du bad att få titta hans telefon?
Jag bad att få ta den från honom för att kolla vem han chattade med. Han tog tillbaka sin mobiltelefon, 
jag lyckades inte ta den från honom. 
 
 Hur försökte du ta den från honom och varför lyckades du inte?
Han är starkare än mig och därför lyckades jag inte. Jag tog telefonen från honom Milanie  Visar hur 
hon gjorde, hon visar att hon böjer sig ner och hade mobilen i handen och vid bröstet.
Han tog den från mig för att han är starkare än mig. Han skakade
 
 Visa hur han gjorde när han gjorde när han tog telefonen
 Hon visar att hon rycker den från honom, håller den mot bröstet och böjer sig ner. Det gjorde ont i 
händerna när han tog den från händerna. Eftersom han är starkare än mig tog han den.
 
 Sa han någonting när han gjorde detta. 
Inget. Jag sa du chattade, du är otrogen. Han svarade "nej inte" tillbaka. 
 
 Minneskortet som du lämnade in i fredags, i vilken väska låg den?
I min väska, väskan som jag brukar använda på jobbet. Jag använder lite olika väskor men den senast 
tiden brukar jag använda den väskan varje dag till jobbat. 
 
 Var i väskan låg minneskortet?
Jag la den nere på botten av väskan.
 
 Har du hittat någon lagringsenhet efter april?
Andra gången jag hittade memory card eller USB hittade jag dem i min före dettas väska för då letade 
jag efter en cigarett. Så jag tänkte inte att jag skulle hitta sådär. Jag hittade i hans väska. 
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Är det efter du hittade minneskortet på toalettgolvet på Dalgatan? Efter april månad?
Nej. Det var innan april.
 
 Hur såg väskan ut som du hittade det?
Ryggsäck, den var röd och svart. 
 
 Hur ofta använder Henrik den ryggsäcken?
Varje dag. Han använde samma ryggsäck varje dag, när han ska handla mat och varje gång han skulle 
åka iväg eller gå iväg tog han den väskan. 
 
 Vart i väskan hittade du lagringsenheten?
Jag är inte säker men tror i en ficka i ryggsäcken.
 
 Försök minnas allt du såg i ryggsäcken.
Den såg likadan ut som den jag hittade den första gången. Jag hittade mat som han hade i väskan. Jag 
tänkte öppna hans väska för att jag letade efter en cigarett. 
 
 Såg du några plastpåsar i ryggsäcken?
Ja. Det brukar vara en plastpåse där om han till exempel ska handla mat. 
 På fråga hur den såg ut Jag vet inte säkert men som jag kommer ihåg fanns en Ica-plastpåse, 
Hemköp-påse och en svart väska.
 
 I början trodde du att man använde lagringsenheten för att chatta men i fredags fick jag 
uppfattningen att det kunde finnas något annat på dem?
På grund av senast vi pratade, jag fick en ide att det kunde finnas någonting på minnet. Då skickade 
jag det på grund av det.
Jag fick en ide under tiden vi var på förhör som jag kommer ihåg att kanske att det finns bilder, videos 
och musik. 
 
 När fick du veta att Henrik blivit gripen av polis?
När jag var hos  den 4e maj. Men jag har ingen aning exakt vilket datum Henrik blev 
gripen
 
 Vad berättade  för dig 4e maj?

 
 Jag fick inte exakt vilket datum han blev gripen av polisen. Jag har ingen aning vad exakt som 

hade hänt. 
 
 Har du gömt lagringsenheter i båda handskarna?
Jag är inte säker om jag la dem i båda handskarna.
 
 Finns det någon annan som kan ha gömt saker i handskarna?
Nej. Det är bara som jag kan komma ihåg att jag la. 
 
 Finns det någon annan person som du har berättat om som kan ha gömt någonting i handskarna?
Jag har ingen aning för vi var bara tre. 
 
 Du har anmält Henrik för grov fridskränkning, varför har du inte anmält tidigare?
Om jag skulle anmäla, ingen skulle vara på min sida. De skulle lämna mig tillbaka till mitt hemland. 
Ingen skulle tro på mig i och med att jag inte har något uppehållstillstånd. 
 
Är det något i den frågan som har ändrats, gällande uppehållstillståndet nu?
Nej, inget. Senast jag kontaktade tingsrätten sa de att jag skulle vänta 23 månader. Eller inom 23 
månader.
 
 Tillägg?
Nej inget. 
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 Berätta om din och Henriks relation. 
År 2012 chattade vi med varandra i två veckor och sen började vi träffa varandra. Sen har det 
gått några månader och vi blev ett par, vi kände att vi är kära i varandra och sen fortsatte vi 
bara.  

 vi bråkar och blir sams. Vi bråkar jämt för att han inte vill jobba, 
han vill bara spela i hans mobiltelefon, han vill inte söka jobb och nu när jag försöker prata 
med honom i lugn och ro så skriker han. Han jobbar inte. 

 Berätta mer om att 
 

 

 Berätta i detalj vad han sa om det. 
a. 



 
 

 

  

 

 
 
 

 

 Berätta mer om att Henrik inte jobbar. 
Han bara spelar.

 Berätta vad han mer gör när han inte jobbar. 
Ingenting annat, han bara spelar och det är jag som jobbar. 

 Vad är det som gör att du tänker att han spelar?
Han känner sig lycklig av att spela på telefonen. Jag brukar kika och titta på hans telefon. 

 Berätta om en gång när du kikat och tittat på hans telefon. 
Jag märker bara att han spelar men jag märker inte vilket spel han spelar. 

 Berätta vad du såg på skärmen. 
Massa olika färger, jag vet inte exakt. 

 Du sa att han blir lycklig av att spela, berätta mer om det. 
Ja han är glad men han har ingen tid med mig.

 Hur märkte du att han blev lycklig av att spela?
Jag såg på honom att han var trygg, jag såg inte att han var lycklig.

 När han höll på med telefonen fick du sitta med, bredvid och se vad han gjorde?
Han ringer inte till någon, han tittar på TV och bara spelar hela tiden. Han är jätteförsiktig att 
visa att han inte ringer till någon. Han spelar playstation också, TV-spel och när jag frågar 
honom något blir han arg och säger att jag inte ska störa. 

 Vad fanns mer i hans telefon än spel?
Han visade inte sin mobiltelefon till mig. 

 
 

 

 Såg du fler bilder eller filmer?
Nej jag såg inte det. Jag tittade på senaste bilden som han har tagit. 

 
   

Förhör med Mortel Perjes, Milanie; 2022-07-01 10:30   diarienr: 5000-K499148-22 274



 Hur gör han när han bevakar han dig medan du tittar i telefonen?
Han bevakade mig hela tiden. 

 Hur gjorde han?
Han är bredvid mig. 

 Hur gjorde han med sin kropp när han var bredvid dig?
Han ville bara ta telefonen ifrån mig och jag sa varför han vill det. 

 Vad tänkte du om att du inte fick se vad mer för bilder och filmer han har i sin telefon?
Jag misstänkte att han inte ville visa att han har tjejer. Det var det jag misstänkte. 

 Fanns det anledning för dig att tro att det var på det sättet?
Ja det var det jag misstänkte. 

 Fanns det anledning för dig att tro att det fanns andra tjejer i telefonen?
Ja precis, jag är nyfiken.

 Berätta mer om att du är nyfiken.
Jag älskar honom så mycket, det är inte bra att han har andra tjejer. Jag älskade honom. 

 Berätta mer om att du inte älskar honom längre.
Jag trodde att jag kände honom. Jag blir glad när jag kommer hem, han fixade kaffe till mig, 
masserade mig och därför älskade jag honom förut. 

 Har jag förstått rätt att du inte älskar honom idag? 
Han är en djävul  
Jag hatar honom så mycket. 

 Berätta mer om dina känslor gällande Henrik.
Jag vill inte se honom. Aldrig.  jag hoppas bara att han dör 
och han är bara en demon och evil. 

 Vad tänker du gällande framtiden med Henrik?
Jag har ingen dröm med honom längre. Han är borta. 

 Vi backar till telefonen, har du sett chattar i telefonen?
Det var längesen. Jag såg bara hans före dettas telefonnummer. Jag kommer inte ihåg vilket 
år det var. 

 Du såg ett nummer, såg du meddelanden som växlats mellan dem?
Jag kommer inte ihåg mer än att de chattade. Det var längesen. 

 Har du läst meddelanden som skickats till Henrik eller som Henrik skickat till andra?
Jag kommer inte ihåg. Kanske när vi inte var tillsammans så chattade han med andra för att 
han är jättebra på att gömma det. 

 Hur vet du att det var hans före dettas telefonnummer?
Jag fick veta det från hans messenger. För i messenger kan man sätta in telefonnummer och 
sen dök det upp i hans telefon. Jag märkte att han bytte namnet men det var samma 
telefonnummer. 

 Hur kom du åt hans messenger?
Jag kunde lösenordet förut men nu har han ändrat. Jag fick veta att han har kontakt med sin 
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före detta. 

 Har jag förstått rätt att du var inne och tittade i hans telefon?
Kan du upprepa frågan?

 Har jag förstått rätt att du var inne och tittade i hans telefon?
Ja. 

 Vad hade han för telefon?
Jag kommer inte ihåg, det var en Samsung och det här var längesen. 

 Vad såg du mer i hans telefon?
Det var bara det numret och de andra är bara hans vänner. Det var svensk text och sådär. 

 Förstod du vad som stod?
Nej. 

 Såg du bilder?
Nej. 

 Du har berättat i tidigare förhör att Henrik har en dator. 
Ja det är hans brors dator. 

 Berätta mer om den datorn. 
När vi var tillsammans 2019 fanns redan den datorn. Han använde den sällan.

 Han använde den sällan?
Jag vet inte om han använde den när jag inte var hemma. Han spelar med playstation. 

 Berätta mer om när Henrik använde datorn. 
Vi har använt den när vi ansökt hos Migrationsverket. Han bara spelar hela tiden. 

 Har du sett vart datorn varit i lägenheten?
Förut bodde vi hos hans bror och det var hans dator. Han hade ett datorbord.

 Och på den senaste adressen?
Jag visste inte att datorn fortfarande fanns när vi flyttade till Dalgatan. Jag fick veta att datorn 
fanns för att hans bror skulle hämta den. Jag har inte sett den så jag tror att hans bror har 
redan hämtat den. Det var en onsdag som Henrik ringde och sa att Patrik ska hämta datorn. 

 När var det?
Minns inte men han sa att det var onsdag. 

 Vilken månad?
Jag tror att det var april.

 Finns det mer teknisk utrustning hemma hos er?
Nej det är bara den. 

 Vi har hittat en Ipad hemma hos er. 
Det är min men Henrik använde den förut. Han hade ingen telefon förut så han använde 
Ipaden. 

 Hur ofta använde han Ipaden?
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När han inte hade telefon använde han Ipaden varje timme, varje dag och han använde den. 

 Vet du vad han gjorde på Ipaden?
Han tittade på youtube, jag vet ingenting annat som han gör på den. 

 Berätta vad du jobbar med och hur ofta du jobbar?
Jag jobbade på olika ställen, jag städar och jag jobbar från 07:30, 8-9 timmar. 

 Hur många dagar i veckan jobbar du?
Måndag till lördag. 

 Hur mycket tjänar du?
Det varierar men ungefär 120-130 kronor i timmen. 

 Och hur mycket tjänar du på en månad?
Jag är inte duktig på matte men ungefär 8-9 timmar. Cirka 20 000 kronor i månaden. 

 Vad går de här pengarna till?
Allting till hyra, maten och jag skickar hem till mitt barn i Filipinerna. Min mamma är sjuk 
och jag hjälper också till. 

 Berätta mer om att din mamma är sjuk. 
Högt blodtryck och hon kan inte se längre. 

 Hur mycket betalar du för ditt barn och din mamma?
5000 pesos för mamma och 20 000 pesos för barn. 

 Hur ofta skickar du hem pengar?
En gång per månad. 

 Får du hjälp ekonomiskt med att skicka hem pengar?
Det är bara jag som fixar pengarna. 

 Hur får du betalt?
Kontanterna. 

 Vart tar kontanterna vägen sen?
Jag bara sparar dem.

 Hur mycket sparar du varje månad?
Inte nu längre. När Henrik inte hjälper till så kan jag inte spara. 

 När blev det så?
Sen jag kom till Sverige. Tills vi var tillsammans fram till 2019 var det bara jag som tjänade 
pengar.

 Du sa att det bara var du som tjänade pengar, hur mycket bidrog Henrik med?
 Han betalde hyra och det var hans om betalade förut. Sen efter de första 

tre månaderna fick han inte bidrag . 

 
 

 Fick han bidrag?
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Nej ingenting. Jag vet inte om han har fått något. 

 Vet du att Henrik inte tjänar pengar, har Henrik sagt det?
Ja. 

 Vet du varför han inte jobbar?
Jag vet inte varför, om han är lat eller dum. Jag säger att han måste jobba och han säger att 
jag ska ta det lugnt. Det var jättesvårt  

 

 Du berättade innan att han sa att du skulle ta det lugnt för att det är lätt. 
Han sa bara att jag ska lugna ner mig för att det är lätt att hitta jobb men han gjorde ingenting. 

 Henrik har inte dragit in pengar, det är bara du som gjort det, stämmer det?
Ja. 

 Försvaret: Har du gett Henrik cash eller kontatner som du fått från ditt jobb?
Ja. Han kan köpa mat.  

 Hur betalar ni hyran?
Till ägaren. 

 Kontanter?
Jag gav kontanter till Henrik som sätter in på hans konto och betalar hyran. 

 Vet Henrik hur du tjänar pengar?
Ja. Jag sa att jag har ett svårt jobb och att vi måste klara oss. 

 Frågade ägaren av lägenheten hur ni tjänar pengar?
Jag träffade hyresvärden en eller två gånger. 

 Vad berättade du om dig själv när du träffade hyresvärden?
Första dagen vi träffades frågade han om jag har ett jobb och jag berättade att vi båda hade 
jobb bara så att han kan hyra ut lägenheten till oss. 

 Har det varit såhär vid andra tillfällen? Du ger honom kontanter och han sätter in det på sitt 
konto. 
Ja. 

 Du sa att Henrik sätter in kontanter på sitt konto, hur gjorde han det?
Han gör en insättning på hans konto. Han går direkt till banken och sätter in det. 

 Det gjorde han på banken?
Ja. 

 Hur vet du det?
Han berättade till mig. Han går till banken och gör en insättning. 

 Vilken bank?
Det är ett orange kort. 

 Hur länge har det varit på det här sättet? Alltså att du ger kontanter och han sätter in på sitt 
konto. 
När vi flyttade till Dalgatan i februari. Innan Dalgatan tjänade han lite pengar. 
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 Har Henrik hanterat pengar som du gett honom i andra sammanhang?
Jag vet inte. Han säger alltid att han inte har några pengar. 

 Förhörsledaren visar samtliga transaktionskvitton för Milanie

 Kommentera summorna. 
Ibland skickar Henrik visa sitt namn men det är mina pengar som jag ger till honom. Det är 
pengar som jag fick från jobbet, jag är den enda som jobbar. Det här är mina barns 
fickpengar. Allt som står på Henriks namn är mina pengar. Den på 10 000 kronor var när min 
mamma blev inlagd på sjukhuset. Av alla mina syskon är det bara jag som jobbar men 
syskonens inkomst går endast till deras familj. Ibland blir det 5-7 tusen för att man skriver in 
barnen i skolan. Deras pappa bara ger pengar ibland. Ibland vill han inte ge. Om det är stora 
summor som skickats är det stora kostnader som behövs där nere. Ibland ger jag till mina 
syskon om de är i behov eller sjuka. Det är svårt för mig på jobbet men jag måste hjälpa till. 
De har inte tillräckligt med pengar så då skickar. 

 Du har berättat för oss att du tjänat 20 000 kronor i månaden?
Ibland blir det mycket mer. Ibland blir det högre. 

 Hur har du råd att skicka så mycket pengar? Du har berättat för oss att du har en hyra på 
9700 kronor. 
Jag jobbade några veckor extra om det inte räckte för att hjälpa familjen.När vi flyttade till 
Dalgatan hade vi det jättesvårt och jobbigt. Vi måste prioritera hela tiden. Jag tjatade att 
Henrik måste jobba. Jag kunde spara pengar förut men inte nu. Jag bara jobba jobba jobba. 
Jag sa att han kan jobba så jag kan vila,  
pengar. 

 Din systerson Edward har sagt i förhör att det räcker med att skicka 1000 kronor per person 
barn och speciellt om de bor på landsbygden. 
Jag ger dem 1500 kronor per person. För att använda dem till deras personliga tillhörigheter 
och kläder.

 Förstår jag det rätt att du anser att det behövs mer pengar än vad Edward bedömer?
Ja. 

 Edward har också sagt att han inte har uppfattningen att du skickat pengar till din mamma, 
alltså hans mormor. Han nämnde också att hon har problem med ögonen. 
Jo jag skickade pengar men han visste inte. Jag vill inte berätta för honom för det bara är jag 
som skickar pengar. Alla mina barn skickade pengar. 

 Din inkomst i förhållande till summorna som skickats stämmer inte överens.
Ja men det var då när jag jobbade mycket. Jag jobbade hela tiden. Jag var ensam också. Jag 

 
 

 Har Henrik haft åsikter gällande beloppen du skickat till Filipinerna?
Nej han säger inget för det är jag som jobbar.

 Edward berättar att han ordnat ett bankkort till dig?
Det var det jag använde förut för att skicka pengar till Filipinerna. 

 Har du använt kortet till att betala andra saker?
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Nej ingenting. Fickpengar, min syskon behöver hjälp och då hjälper jag till. 

 Vad har du använt kortet till i vardagen?
Det finns knappast pengar i det. Jag använder det inte i vardagen, kan användas för att handla 
mat.

Är det någon annan som använt kortet?
Nej det är bara jag. 

 Vart ligger kortet?
I mitt telefonfodral. 

 Vi har hittat biljetter till Midgårdsbadet?
Ja vi går alltid dit när jag är ledig. Det var våran terapi, man kan lugna ner sig. 

 Hur många gånger har ni varit där?
Många gånger. När jag är ledig från jobbet. När vi tänker att vi ska dit så går vi dit. 

Är det bara ni två som går dit?
 

 Du har berättat för mig att du sett barnrumporna vi pratade om i det förra förhöret.
Jag såg bara när jag upptäckte att han hade det. 

 Barnförhörsledaren visar barnrumpan
Jag har inte tänkt på det för att Henrik sa att det var normalt. Jag tänkte inte snuskiga tankar.

 Frågade du något?
Nej jag kommer inte ihåg. 

 Vad tänker du nu då?
Nu känns det dåligt. Jag kan inte förklara. Han sa till mig att det är normalt och jag tänkte 
inget snuskigt.

 Berätta mer om samtalet som ni hade om barnrumporna. 
Nej vi bråkade. Jag frågade honom varför har du den fast det är barn och det bråkade vi om. 
Sen sa han att han kastat dem. 

 Tillägg: jag kommer inte ihåg att jag sa barn. 

 Innan har du berättat för mig att du inte minns vart du hittat eller gömt lagringsenheterna, 
minns du mer idag?
Det var i hans jacka och det är det jag kommer ihåg nu. 

 Lagringsenheten som du hittade på toaletten, hur tänker du att den kan ha hamnat där?
Det var på morgonen, jag skulle duscha och när jag öppnade dörren såg jag den på golvet. Jag 
vet att det är Henrik som använder simkortet. Jag kommer ihåg att jag satte in dem i 
handskarna. Nu kommer jag ihåg att jag la kortet i min väska. Jag undrar alltid vad han gör på 
toaletterna på natten, 1-2 timmar är han där. 

 Inne på toaletten på nätterna?
Varje gång vi ska lägga oss sitter han inne på toaletten. Jag knackar på dörren och frågar 
varför det tar så lång tid. Han säger att han har svårt att bajsa. 
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 1-2 timmar sitter han på toaletten?
Ja. 

 Hur ofta är det så?
Nästan varje natt. 

 Hur länge har det varit så?
Länge. 

 När hände det senaste gången?
I april. 

 Har han med sig något in på toaletten?
Hans telefon. Han spelar säger han. Jag misstänker att han byter simkortet och därför tappar 
det på golvet. 

 Du tror att det var i april?
Ja runt april. 

    
. 

   
 

 Minns du vad ni gjorde under påskhelgen?
Jag tror att vi var hemma. Jag är inte säker. 

 Jobbade du under påsken?
Jag är inte säker. 

 Minns du om du var ledig flera dagar på raken i april månad?
Det enda jag kommer ihåg är söndagar. 

   

 
 

 
 

  
 

 Vi har hittat en bild hemma hos dig på Dalgatan 5D. Kommentera den här bilden. 
Det här är min äldsta, hon skickade den här som en souvenir. Hon tycker det är gulligt och 
kommer ihåg när de blir äldre. När jag lämnade dem var de små. Det är en gullig bild bara. 

 När vi är klara med bilden vill du göra anspråk på den? 
Ja det är ett minne. 

 Finns det någonting som du skulle vilja tillägga eller berätta om som vi inte frågat om?
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  du har berättat att du hittat minneskortet i badrummet i april och lade den i din 
väska och sen gav du in minneskortet till polisen i mitten på juni. Var du under hela den 
här tiden medveten om att minneskortet låg på botten i din väska? 
Ja. 

 Du var medveten hela tiden om att mineeskortet låg i väskan?
Jag kommer ihåg att jag la den i väskan. Jag visste inte att den låg där tills jag såg den. 

 Du visste inte att den låg där fram tills mitten på juni?
Ja. 

 Ska jag förstå det som att när du la minneskortet i väskan i april så tänkte du inte mer på 
det och upptäckte det i juni?
Precis. 

 Blev du överraskad när du hittade minneskortet juni?
Ja.

 Varför?
Jag gav det till polisen. 

 I maj månad visste du att det låg ett minneskort i väskan eller hade du glömt bort det?
Nej jag kommer ihåg det i juni och gav det till dem. 
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