
Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Perjes, Milanie
Personnummer

19801111-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

 

 

Underrättad om rätt till försvarare

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Karin Rajala
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-08-02
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

16:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne
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Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Milanie Perjes, 801111
Förhörsdatum: 2022-08-04
Klockslag: 14:35
Förhörsledare, FL1: Karin Wahlström
Biträdande förhörsledare, FL2: Lovisa Lindberg
Övriga närvarande: Advokat Karin Rajala, tolk
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Så nu tolken så ska jag bara läsa upp våra namn som vi som är i det här rummet sen så 
önskar jag att du börjar tolka åt Milanie. Förhörsledare idag är Lovisa Lindberg och Karin 
Wahlström, försvarare Karin Rajala och Milanie hörs alltså som misstänkt. Med oss har vi en 
tolk per telefon som pratar (ohörbart) förstår du Milanie tolken, förstår ni varandra?

Tolk: Ja okej ja men (ohörbart) till högre till tolken lite högre.

FL1: Lite högre.

FL2: Ljudet är på det högsta så bara tolken pratar högt och tydligt på andra sidan telefonen. 

Tolk: Ja är det högre nu?

FL1: Ja Milanie du får gärna sitta här för det glasen jag tänker att du hör bättre då. Om det 
känns okej för dig.

FL2: Då kan vi fråga om Milanie hör bättre när hon sitter på andra sidan glaset?

Milanie: Det går bra.

FL1: Annars får du säga till och dina rättigheter förhöret det är att du har rätt till försvarare 
och du har med dig Karin idag som din offentliga försvarare. Och du har rätt till tolk och det 
har vi med här (ohörbart). Och du har rätt att ta del av utredningsmaterialet så länge inte det 
är till men för utredningen. Och du har rätt att inte yttra dig i förhöret och du eller i övrigt 
delta till utredningen av din eventuella skuld i det här. Förstår du dina rättigheter?

Milanie: (Ohörbart).
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Milanie: Ja.

FL1: Behöver ni ta en paus?

Adv: Vi kan ta en kort paus bara.

FL1: Mm.

FL2: Då tar vi en paus 14:45.

 Paus 00:10:36.

FL2: Då fortsätter förhöret 14:47.
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FL2: Nej.

FL1: Har du någonting Karin?

Adv: Nej tack.
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FL1:  

Milanie: 

Adv: Får jag ställa en fråga där?

FL1: Ja.

Adv:  
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 Förhöret avslutat. 
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Bilder som förevisades vid förhöret från Milanies telefontömning BG69351 p.1 
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Förhör
.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 2 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K513718-22

Hörd person

Mortel Perjes, Milanie
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd av utredare Varona
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grov kvinnofridskränkning, Fullbordat
Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Målsägandeförhör

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

Förhörsledare

Christina Dolph
Förhörsdatum

2022-06-14
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

13:15

Förhörsplats

Sollentuna polisstation
Typ av förhör

RB 23:6

Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tolken presenterade sig och de förstod varandra väl. 
Närvarande under förhöret var målsägandebiträde Karin Rajala.

 Hur och var träffades du och Henrik?
Milaine berättar att de träffades på en dejtingsajt Baloo någon gång 2012. Innan de fysiskt 
träffades i september hade de chattat med varandra runt 2 månader.
Hon kom till Sverige under maj-juni 2012 och träffade då Henrik på chatten. 

 Vad tyckte du om Henrik?
Han var snäll och rar och de pratade om sig själva. Efter första träffen följde han med Milaine 
hem till hennes bostad i Nockeby där hon bodde tillsammans med en kompis.
Därefter fortsatte de att pratas vid på telefon i stort sett varje dag. De träffades också, ibland 
hemma hos Milaine, någon enstaka gång, men oftast hemma hos Henrik, han bodde vid den 
tiden tillsammans med sin bror Patrik.

 Var brodern hemma då de träffades hemma hos honom?
Ja han var hemma. Han hade en lägenhet med två sovrum och vardagsrum och kök.

 Hur fortsatte kontakterna?
De hade kontakt på telefon och hon sov ibland över hos honom på helgerna.

 Jobbade ni under den här tiden?
Nej jag var arbetslös, han jobbade ibland och var hemma ibland. Som hon minns det gick han 
en utbildning, men vet inte var det var för en utbildning.
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De inledde en relation och Milaine säger att hon var kär i honom och han var kär i henne. 
Han var snäll och rar.

 Under hur lång tid fortsatte ni att träffas hemma hos hans bror?
Under flera år, hon säger att hon flyttade runt på olika adresser, men fortsatte att träffa Henrik 
i Patriks lägenhet.
De hade talat om att skaffa barn, när hon var gravid i sjunde eller åttonde månaden flyttade 
hon in till Henrik i Patriks lägenhet.
Patrik bodde då själv hos en tjej han träffat så han var inte där.

 Du har sagt att Henrik var väldigt snäll och rar, var han fortfarande det?
Det var lite upp och ner, ibland var han snäll och rar, ibland inte.

 Hur var han när han inte var snäll?
Han höjde sin röst och sa Fuck you till henne. Om de inte förstod varandra kunde han bli 
irriterad och sa då Fuck you till henne.
Detta började för länge sedan, kanske redan 2013 och framåt. 

 Har han gjort någonting annat mot dig?
Ja, han har slagit henne och det började också för länge sedan, kanske 2013.
 Melaine informeras om att brotten som skett innan 2017 är preskriberade, men hon 
tillfrågas om hon kan berätta lite kort om det som hände mellan 2013 till 2017.
Hon säger att när han blev irriterad över att de inte förstod varandra, eller om han inte höll 
med om någonting blev han irriterad och kunde slå henne med knuten näve mot kroppen, 
huvudet, kunde sparka henne och även ta stryptag.
På detta sätt höll det på under åren fram till 2017. Det kunde ske en gång i månaden eller 
varannan månad.
Det skedde i sovrummet hemma hos Patrik. Hon tror inte att brodern Patrik var hemma när 
misshandeln skedde.

 Kuddhändelsen.
Hon berättar om en händelse när han tog en kudde och lade den över hennes ansiktet, så hon 
inte kunde andas, hon trodde att hon skulle dö. Detta var också hemma i Patriks bostad i 
sovrummet.
Milaine kan inte minnas när detta hände, hon är osäker. Det var innan hon blev gravid.

 Hon tillfrågas om det hände mellan 2017 och 2019.
Hon är osäker, men tror att det kan ha hänt under 2017, men det är en känsla hon har.

 Har du berättat för någon om kuddhändelsen?
Nej, det är bara jag som vet.

 Vridit händerna mot ryggen.
Hon berättar att han tog hennes armar och vred upp dom mot ryggen så hon inte kunde rörde 
sig. Detta skedde i vardagsrummet i Patriks lägenhet.
Hon är osäker på när detta skedde, kan ha hänt under 2017, men kan inte säga närmare än så.

 Var Patrik hemma när det skedde?
Nej

Är det någon som varit närvarande när misshandeln skett?
Nej.
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 Relationen med Henrik verkar inte ha varit så bra, eller vad säger du?
Ibland var det ok, hon säger att efter att han skadat henne var det lugnt och han lovade att det 
inte skulle hända igen, sen var det bra tills nästa gång.

Milaine säger att efter den 17 nov 2018 började hon att dokumentera sina skador, detta för att 
ha bevis för att han misshandlat henne. Henrik visste inte om att hon tog bilderna. Det kan 
också vara så att hon filmade.

 Misshandel den 17 november 2018 mot bröstet.
Han hade slagit henne på hennes vänstra bröst, med knuten näve. Ett slag, som hon minns det.
Slaget gjorde väldigt ont. Hon tror att detta hände i Patriks lägenhet, lite osäker. 

 Har du berättat för någon om detta eller visat bilden/filmen för någon.
Nej, hon har inte berättat eller visat bilden/filmen för någon.

 Kan du berätta vad som hände?
Hon kan inte komma ihåg varför han slog den dagen, det kan ha varit någon diskussion om 
någonting, men hon minns inte.

 Har du uppsökt läkare?
Nej

 Ska finnas bilder från den 17 november 2018 efter misshandeln. Hon kan ha tagit bilden 
samma dag eller dagen efter.

Har du bytt mobil eller har du kvar samma?
Det är samma mobil som hon har nu, som hon dokumenterat bilderna med. 

 Misshandel 7 februari 2019.
Han hade slagit henne med flera knutna slag mot hennes vänstra eller högra överarm. Hon är 
lite osäker.
Det gjorde jätteont. 

 Kan du berätta vad som hände?
Hon kommer inte ihåg av vilken anledning de började att bråka. Hon är inte säker, men tror 
att det hände i ett rum där hon bodde då i Tensta, minns inte adressen.

Efter att han slagit henne tog hon en bild på skadan. Hon tror att hon tog bilden samma dag 
som misshandel skedde.

 Milanie får titta på två bilder, med skador på armarna.
Hon visar att bilden med där hon har en lilafärgad BH, den är tagen i Tensta efter 
misshandeln den 7 februari 2019.

Den andra bilden har hon tagit på sitt jobb, hon arbetade som städerska hos en privatperson 
på Lidingö. Hon är osäker på när detta skedde, antingen 2018 eller 2019, osäker på var det 
var, men kanske hos honom eller hos henne i Tensta.
Hon minns inte heller vad som förorsakat detta, var nog någon diskussion. De blev oense och 
han har slagit henne med knuten näve mot armen.

 Misshandel 3 maj 2019-slag mot huvudet.

Förhör med Mortel Perjes, Milanie; 2022-06-14 09:30   diarienr: 5000-K513718-22 3Förhör - Milanie Perjes , 2022-10-26 08:53   diarienr: 5000-K499148-22 306

HEMLIG



Hon är osäker på var det skedde, antingen hos honom eller hos henne i Tensta. De hade haft 
en diskussion om någonting och han blev irriterad.
Han slog med knuten näve mot huvudet och mot pannan, det var flera slag och det gjorde 
jätteont. Han brukar nästan alltid slå fler än två slag.
Hon blev svullen och fick väldigt ont, hon fick äta medicin, Alvedon mot huvudvärken. Hon 
hade ont i flera veckor efter detta.
Hon fotograferade skadan i pannan och huvudet samma dag eller dagen efter. Hon ville vara 
säker på att han inte var hemma.
Hon har inte berättat för någon eller varit hos läkaren.

 Efter att allt detta skett, kände du ändå att det var ok att skaffa barn med honom?
Ja, de ville båda ha barn. 

 Var det någon av er som var den drivande i frågan om att skaffa barn?
Nej, de var överens.

När Milaine var i sjunde eller åttonde månaden i sin graviditet flyttade hon hem till Henrik 
som hon tidigare sagt.
Henrik följde med henne på kontrollerna och tog hand om henne.

Hon säger att han inte slog henne så mycket när hon var gravid, kanske någon gång, hon 
minns inte.
Däremot fortsatte han med det två veckor efter att deras dotter föddes den 12 mars 2020.
Hon berättar att hon har en video från det datumet där hon frågar Henrik varför han slagit 
henne?

 Svarar han på filmen?
Hon minns inte, kanske, den finns i mobilen.

 Kan du berätta vad som hänt efter att eran dotter föddes?
Hon berättar att han slagit och sparkat henne, kanske två gånger efter att hon fått barn.

Hon berättar att under juni/juli 2020 fick hon och Henrik flytta till ett hotell i närheten av 
Tingvallavägen, Märsta. Detta för att Patrik inte hade råd att betala lägenheten för dom.
De bodde på hotell under 1�2 månader.

 Skadade han dig under tiden ni bodde på hotellet?
Kommer inte ihåg.

De fick sen en annan lägenhet på Tingvallavägen där de bodde i några månader. Sen fick de 
en annan lägenhet på samma adress.

 Har han skadat dig på någon av dessa ställen?
Ja, de hade en diskussion angående att han skulle jobba, och han blev arg. Antingen slog han 
med knutna nävar eller också sparkade han henne. Det var inte lika hårt som det varit tidigare.

 Var skedde det någonstans?
I den sista lägenheten på Tingvallavägen, där de bodde senast.
Hon har inte dokumenterat några skador, för att de alltid varit tillsammans, ingen chans att 
fotografera.

De flyttade sen till Dalgatan 5D i Märsta den 1 februari 2022.
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 Har någonting hänt mot dig på Dalgatan?
Nej

Hon delges uppgiften från en PM.
 I februari 2022 inträffade en grövre misshandlade. Henrik hade brottat ner Milaine på 
golvet i lägenheten. Han slog henne med nävarna och sparkade henne över hela kroppen. 
Parets dotter har sett när Henrik slagit Milaine och hon var i rummet under misshandeln i 
februari. Enligt Milaine gråter dottern när Henrik slår Milaine.

Stämmer det?
Det var inte i år.

 Har eran dotter bevittnat misshandel?
Två gånger har hon bevittnat. Vid dessa tillfällen har hon kommit till Milaine och kramat om 
henne.

 När hände det?
Det som jag kan komma ihåg var liksom att han daskade mig på armen och vid det andra 
tillfället höll han sin hand i luften som att han skulle slå, men gjorde inte det.
Det var i den sista lägenheten de bodde i på Tingvallavägen. 

 Varför gjorde du anmälan mot Henrik?
Jag känner att jag måste anmäla honom för allt han gjort mot mig, det är dags att det kommer 
fram, allting som han gjort mot mig.
Han hade sagt att om hon gör en polisanmälan kommer polisen inte att tro på henne på grund 
av hennes situation.
Hon menar att han menade att henens uppehållstillstånd inte ännu är ok.

 Har Patrik känt till vad som hänt?
Jag har skickat meddelande till Patrik och skrivit vad Henrik kallade henne. Han hade sagt att 
han skulle tala med Henrik, men vet inte om han gjort det.

Hon har även skickat meddelande till honom där hon skrev att Henrik har slagit henne, han 
svarade inte.

Hon skickade även sms till Henriks mamma, där hon skrev att Henrik brukar slå henne. Hans 
mamma svarade inte.

Föret uppläst från dataskärmen 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

Holasco Sännås, Wilma
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Före detta relation till Henrik,
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs om sin kännedom gällande Henrik Ekholm.

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

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-06-28
Förhör påbörjat

14:54
Förhör avslutat

16:29
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Karin Wahlström Biträdande förhörsledare
Berättelse

Berätta från början.
Vi träffades, vi flyttade ihop och vi bodde ihop i några år. Efter det ströp han mig och han satt 
i fängelse. Han bet mig och hans förädlrar sa snälla förlåt min son och efter det så tog jag 
tillbaka honom. Efter det så har han inte gjort något mer mot mig, vi hade kontakt med 
varandra efteråt för vi gjorde slut på ett bra sätt och sen flyttade han ut. 

Han flyttade in hos sin brorsa i Märsta. Han hittade sen en tjej som är från samma land som 
mig. Den här tjejen trakasserar mig, jag säger till henne att vi inte är tillsammans och att vi 
gått vidare. När tjejen förstod att jag inte har mer med Henrik att göra blev hon snäll helt 
plötsligt, hon började skriva till mig på messenger och sen har jag tappat kontakt med henne 
för att jag bytt nummer. Jag har inte kontakt med dem, inte med honom heller för att hon är 
svartsjuk. Hon har gått in på hans messenger och skriver till mig, jag märkte att det var något 
konstigt. Jag ringde honom, det är många år sen och jag ringde honom och frågade varför han 
skriver sånt till mig. Han sa att det är min tjej som skriver. 

 När senast hade ni kontakt?
Kanske 6-7 år sen. På den tiden jobbade jag i Täby när hon skrev till mig på messenger.  
Efter det har vi inte haft kontakt. 

 Hur träffades du och Henrik?
På Badoo. 

 Berätta allt du minns. 
Vi började chatta där, vi började träffas och jag tror att han bodde hemma. Jag träffade hans 
morsa och farsa. Vi var tillsammans i några år. 
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Vi bodde på ängkärrsvägen, där ströp han mig, han var så svartsjuk och han trodde att jag 
chattade med andra i telefonen. Det var en kille som chattade med mitt syskonbarn, han 
trodde att det var jag som chattade och han ströp mig. Jag kunde inte andas och han försökte 
döda mig. Det var mitt syskonbarn som ringde polisen och polisen såg blåmärket runt min 
hals. Jag har varit i domstolen. Jennifer mitt syskonbarn var 19 år när Henrik ströp mig. Mina 
syskonbarn vittnade i rätten, de vittnade hur Henrik behandlat mig och hur han knuffa mig. 
Jag var ungefär 40 när vi träffades. Jag gjorde slut med honom för att han inte jobbar, han 
gjorde ingenting hemma och när jag jobbar så håller han bara på med telefonen, du är vuxen 
gå och arbeta sa jag. Antingen arbetar du eller så studerar du, gör något sa jag men han vill 
inte och jag sa att jag inte ska behöva jobba ihjäl mig. 

 Berätta mer. 
Jag tröttnade på den biten och det har jag sagt gång på gång. Han hittade något jobb som 
telefonförsäljare och det tog 1-2 månader och han avslutade. Det är därför jag sa att det inte 
funkar, du bara sitter med playstation, ingen disk, bara chattande och jag sa jobba eller 
studera. Jag sa gör något bara sitt inte hemma och ruttna. 

 Playstation?
På den tiden hade han playstation och han har telefon som han chattar med. Han ligger bara 
hemma och chattar. När han inte chattar spelar han TV-spel. Jag pratade med hans nya tjej 
och frågade henne ifall Henrik jobbar och hon sa nej. Jag tänkte bra att jag lämnat honom för 
han jobbar inte efter heller. Jag tvättade också, ska jag göra allt? han ligger bara och gör 
ingenting. Jag betalar allt,

Vem chattade han med?
Jag vet inte. Jag lovar att jag inte kan komma nära hans telefon. Han har säkert hemlisar. När 
jag går på toa lämnar jag den på bordet och han tar med sig telefonen. Det blev bråk om 
telefonen många gånger. Vi bråkade om telefonen för att han använder telefonen för att 
chatta, när jag är på jobbet så vet jag inte vad han gör. 

 Har du sett hans telefon?
Jag kan inte ta den. Han sa att jag inte ska bry mig om hans telefon. Jag tittade inte, han har 
lösenord och hur ska man kunna titta när han sover med sin telefon. 

 Var det du som ägde bostaden på ängkärrsvägen?
Ja, det var därför jag kastade ut honom. 

 Vad hade Henrik för mobil när ni var tillsammans?
När jag träffade honom hade han en vanlig billig telefon, men sen skaffade han en 
smartphone. 
Jag tror att han chattade på sin playstation också. Han hade ingen dator.

 Fanns det någon annan teknisk utrustning hemma?
Förlåt mig, det fanns några grejer i mitt förråd som jag har uppe på vinden. I min vind nu har 
han en kartong. Det är lite rörigt men ni kan hämta om ni vill. En popcornmaskin fanns i den 
men jag har inte tittat, jag har sagt till honom gång på gång att ta med sig kartongen och han 
svarar att han inte har någonstans att ta med den. Jag har inte sett teknisk utrustning.

Hur vet du att han chattar?
Om du träffar en kille på chatten så vet du att han chattar. 
Man får inte röra hans telefon, han satt bredvid sin telefon hela tiden så jag rörde inte hans 
telefon.  
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 Vad brukade ni hitta på när ni umgicks?
Vi var och käkade hos hans familj i Märsta. Vi gjorde inte så mycket för att jag jobbade, vi 
har faktiskt inte gjort någonting roligt tillsammans. Jag träffade båda hans föräldrar, de var 
faktiskt trevliga men på senare år dog hans far har jag hört och hans morsa flyttade 
någonstans. 

 Hur skulle du beskriva Henrik som person?
Han är hemlighetsfull och väldigt lugn. När vi bråkade på grund av att han inte jobbade.
Han kan inte dricka alkohol, den dagen som han ströp mig drack han och hans farsa var så arg 
på honom. Hans farsa sa att han inte får dricka. Efter det slutade han dricka har jag hört. 

 Under tiden som ni levde ihop berätta om hans alkoholvanor.
Måttligt. Han dricker inte ensam, han vill ha sällskap och det är ibland. 

Hur många gånger på en månad?
Ibland aldrig, ibland en gång men det beror på. Han dricker inte mycket. 
När han dricker kan han ändra personlighet, efter att han satt i fängelse efter att ha strypt mig 
slutade han dricka. 

 Märkte du någon skillnad på Henrik innan och efter hans fängelsestraff?
Ja, han slutade dricka och försökte leta jobb men det gick inte bra. Jag sa sen att det inte 
funkar mellan oss, jag sa att vi är vuxna och att jag träffat någon annan. 

 Hur reagerade han?
Han förstod att det inte var bra mellan oss längre och att det är dags att gå vidare. Vi försökte 
ett tag efter fängelset, när han slutade dricka blev han som en normal människa men vårat 
problem var att han inte ville jobba. 

Ändrade hans telefonanvändning efter fängelset?
Nej nej nej samma skit. Han ska till och med betala mig skadestånd, skitsamma tänkte jag 
och gick vidare. 

 Hur ströp han dig?
Vi satt på soffan och min systers dotter var på besök i Sverige, hon chattade med den kille på 
telefonen som hon visade mig och hon ville att jag skulle förklara något. Henrik var berusad, 
han slog undan telefonen och då blev det kaos. Jag blev så arg, han kan prata istället för att 
slå undan telefonen, jag blev arg och kastade en tändare. Han kom emot mig, attackerade mig 
och ströp mig. Polisen kom, såg mina blåmärken, han ströp med båda händerna, jag kunde 
inte andas och några sekunder till så hade jag dött. Ibland när han dricker kan han knuffa mig. 
Båda hans föräldrar visste. Hans föräldrar äte jättesnälla människor. 

 Och hans bror?
Nej, hans brorsa är konstig. De är nära varandra, jag tror att hans bror hjälpt honom med jobb 
och Henrik bodde hos sin bror. Jag har varit hemma hos hans bror 1-2 gånger, men han är 
konstig så jag säger bara hej. 

 Konstig?
Hans bror är reserverad. Jag pratar inte så mycket med honom så jag sa bara hej. 
När jag chattade med Henrik så skrev han att han gillade mogna kvinnor. 

 Berätta om . 
Det var vanligt. Jag fick höra om Henriks nuvarande tjej,  han sa till mig att  

 Det var normalt. Det var inget 
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speciellt.  
 Jag vet inte om han kollade på pornografi. 

 
 

 

 Fanns det något som inte kändes bra när ni hade sex?
Nej inte vad jag kommer ihåg. 

 Vad vet du om Henrik idag?
Ingenting. Ingenting efter sju år sen, varken med henne eller honom. 
Det är hon som vill kontakta mig och jag vill fan inte vara med i ett triangeldrama. Hon vill 
typ kolla mig ifall vi har kontakt, jag tänker bara "oh my god gumman, get over it".

 När hon kontaktade dig hade du och Henrik kontakt med varandra?
Då och då men man kan knappast säga kontakt. Han har ju tjej som är svartsjuk. Vi hade 
kontakt för sju år sen, på grund av att hon skrivit till mig på messenger och då ringde jag 
honom och sa vad fan skriver du. Han sa att det inte är han som skrivit det och att det är hans 
tjej. Henrik sa att jag ska strunta i att svara. Jag kommer inte ens ihåg vad den här tjejen heter 
men hon skrev sexgrejer till mig från Henriks messenger. På den tiden som det skrevs från 
hans messenger blev jag förvånad, det var konstigt. 

 Vilket språk skrevs meddelandena på ifrån Henriks messenger?
Jag tror att det var engelska och jag reagerade på det. Jag och Henrik skriver ju alltid på 
svenska. 

 Hon kom in på hans telefon?
Ja tydligen. 

 Men du kom inte in på den?
Nej aldrig. Hon kanske vågar titta i hans telefon. Hon erkände aldrig att det var hon som hade 
skrivit de här sakerna till mig. 
Vi pratar samma språk, när jag pratade med henne så höll hon typ förhör med mig och jag sa 
nej jag har kille. Vi pratade från hennes mobiltelefon. 

 Vet du om Henrik har barn?
Ingen aning. 

 Pratade ni om barn?
Nej. 

 Du beskrev i början att Henrik inte hade en smartphone, hur chattade han med dig på 
Badoo?
Man kom in på nätet med telefonen då kan man chatta men inte chatta med kamera. Det gick 
att komma ut på Badoo, han är så tyst så jag vet inte om han hade en extra telefon. Den nya 
tjejen säger att hon har en Ipad som Henrik brukar låna av henne. Senast jag pratade med 
henne frågade jag henne om hon och Henrik bodde ihop, hon svarade nej och att de ses då 
och då. 

 Hur många gånger pratade du med henne?
Kanske sex gånger. Vissa dagar ringde hon mig och jag sa att jag inte kunde prata. 
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 Minns du om han visat dig bilder?
Nej nej, jag tycker att han slösar sin tid som sitter med sin telefon. 

 Du pratade med den här kvinnan 6-7 gånger, vad var ditt intryck gällande varför hon är 
kvar med honom?
Hon är så himla kär i honom. Jag säger att han är en latmask och kommer aldrig jobba men 
hon lyssnade inte på mig. Jag säger som det är. Hon vet vad jag tycker om Henrik. Han är 
tystlåten, inte sprallig och om han har hemlisar så vet bara han. 

 Du pratade med henne för 6-7 år sen, du minns att hon pratade om att hon lånat ut sin 
Ipad?
Senast jag pratade med Henrik så berättade han för mig att han lånat en ipad från hans tjej. 
Hon sa också att hon lånat ut den till honom.

 Har Henriks partner haft anledning att tro att ni haft en affär?
Jag vet inte. Jag säger nej jag är inte med Henrik och efter det blev hon snäll och ville bli vän 
med mig. 

 Kan hon ha uppfattat det som att Henrik varit otrogen?
Jag vet inte. 

 Du har inte varit med Henrik när han varit med henne?
NEJ oh my god. Jag kommer inte snubbla två gånger på samma sätt, man lär sig en läxa så att 
säga. Eller hur? Nej nej ingen kille ska göra såhär. 

 Finns det något mer du skulle vilja tillägga?
Nej, det var så många år sen. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Förhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Holasco Sännås, Wilma
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ex-flickvän till Henrik Ekholm
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hör om iakttagelser

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

Förhörsledare

Karin Wahlström
Förhörsdatum

2022-09-23
Förhör påbörjat

09:06
Förhör avslutat

10:01
Förhörsplats

Förhörsrum, polishuset Tegen, Solna
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KW

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Wilma informeras om att detta är ett polisförhör och att hon hörs som vittne. 
Förhörsledarens frågor och kommentarer i kursiv text.

Wilma förevisas de två bilder som bifogas förhöret, där datumet nere till höger på bilderna 
är övertäckta. Bilderna har återfunnits i beslag BG61470-10.
Hon ombeds berätta vad hon ser på bilderna.
Wilma säger att det är hon själv på båda bilderna och att hon är mycket förvånad av att se 
detta. Det var när hon arbetade på ett äldreboende i Solna för många år sedan.
Det är absolut förbjudet att dela bilder på sociala medier som tagits på jobbet eftersom de 
jobbar med äldre personer. Personalen får inte lägga upp sådana bilder på sociala medier, de 
får inte dela bilderna med personer de känner. Wilma blir arg när hon ser att Henrik haft 
dessa sparade.

 När exakt var det Wilma arbetade där?
( Wilma kontrollerar i sin mobil där hon har sitt CV.) Hon berättar sen att det var mellan 
2008-05-23 – 2010-03-26).

Hon vet inte hur Henrik fått tag på dessa bilder, men han får inte ha dem. Det är inte Henrik 
som tagit dessa bilder, Wilma tror att de skulle kunna ha varit tagna med hennes mobiltelefon.

 Minns du situationen?
Nej.

 Vem har tagit dessa bilder?
Minns inte.

 Wilma förevisas datumet som står längst ned till höger på respektive bild och tillfrågas om 
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datumet kan stämma, 2009-08-09.
Ja, mycket möjligt.

 Ifall det stämmer att bilderna togs år 2009, tror Wilma att de tagits med en smartphone eller 
kan de ha varit med en kamera?
Minns inte.

 Har Henrik hälsat på Wilma på jobbet vid något tillfälle då hon jobbade på det stället?
Nej, inte en enda gång.

 Bodde Wilma med Henrik vid den här tiden?
Ja, det måste hon ha gjort, de bodde ihop på St Ansgars väg i Solna

 Dessa bilder låg på en lagringsenhet där Henrik Ekholm nu bodde, vet Wilma vem som kan 
ha lagt ner bilderna på den enheten?
Nej.

"Han måste ha snott bilderna från mig och sparat dem, utan att jag visste om det eller hade 
låtit honom göra det." Wilma har aldrig någonsin använt usb eller en hårddisk, hon vet ännu 
idag inte hur de fungerar.

 När de bodde ihop, såg Wilma usb, hårddisk eller liknande?
Wilma vet att han hade usb men hon vet inte hur man öppnar dessa och vad som kan ha varit 
på dessa. Wilma kommer ihåg att Henrik själv pratade om att han hade usb-minnen.

 Har Wilma lagt ned dessa bilder på någon lagringsenhet som ex usb eller hårddisk?
Nej.

 Har Wilma någonsin ägt någon lagringsenhet som ex usb eller hårddisk?
Nej, aldrig, vet inte ens hur de fungerar.

 Har Wilma träffat den kvinnan som Henrik levt med efter Wilma?
Wilma känner inte henne och har aldrig träffat henne personligen. Wilma har skrivit och 
pratat med henne i telefonen eftersom kvinnan kontaktade Wilma och var svartsjuk. Wilma 
försökte förklara att hon inte ville ha med Henrik att göra och att Wilma var den som hade 
gjort slut. Wilma vill inte ha med någon av dem att göra för hon ville inte ha något drama, 
hon tyckte situationen var jobbig.

Tror Wilma att det kan ha varit Henrik Ekholms nya flickvän som kan ha sparat ned Wilmas 
bilder på en lagringsenhet?
Nej, absolut inte. Nej det går inte, det är han iså fall, det måste vara han.

 Har Wilma vetat om att det ligger bilder på henne på samma lagringsenhet där det även 
finns barnpornografi?
"Aldrig!"

 Något mer att tillägga?
Wilma är mycket upprörd att Henrik har bilder sparade på henne fortfarande, och dessutom 
bilder från när hon är på jobbet eftersom man inte får använda dessa bilder hur som helst. 
Henrik måste ha tagit bilderna bakom ryggen på Wilma. Hon undrar varför Henrik ska ha 
bilder sparade på Wilma när han har en ny flickvän. 

Henrik har dessutom suttit i fängelse för att han tog strypgrepp på Wilma vilket gör det ännu 
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mer obehagligt att han har sparat bilder på henne.
Wilma mår inte bra av den här situationen och känner sig gråtfärdig att Henrik gjort så här 
 (Wilma börjar gråta och torkar sina tårar). Hon säger att hon tycker detta är mycket 
obehagligt.

Henrik visste mycket väl att han inte fick ha bilder på Wilma när hon var på jobbet, det hade 
hon berättat för honom. Arbetar man på äldreboende får man inte prata om äldre och vad de 
heter med andra, för att skydda de äldre. När man anställs så skriver man på papper om 
sekretess.

Uppläst från anteckningar utan invändning.
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Förhör
Tidigare inneboende

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Paredes Mayo, Miguel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tidigare hyresvärd
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

hörd som vittne 

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

Förhörsledare

Maja Ralevic
Förhörsdatum

2022-06-01
Förhör påbörjat

16:02
Förhör avslutat

16:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Miguel bor på tidigare adressen där Henrik och familjen har bott och de var inneboende hos 
Miguel. 

Miguel berättar att Henrik bodde där med sin fru och deras bebis  Miguel säger att 
frun var från filippingerna och att de bodde hos honom cirka 3-4 månader innan de flyttade. 

På fråga om kontakten med Henrik och hur den uppstod säger Miguel att han inte har någon 
kontakt med Henrik nu och att senaste kontakten var för 2 månader sedan då brev kom hem till 
Miguel som var adresserat till Henrik. Miguel berättar att de träffade varandra i Märsta 
centrum där de båda handlar här och där och har sett varandra. De började prata en dag och 
Henrik sade till Miguel att han behövde ett rum. Miguel sade då att han hade ett rum till 
uthyrning och att Henrik kunde komma och kolla på det. Det var för cirka 8 månader sedan. 

På fråga om hur familjesituationen ser ut säger Miguel att det är kvinnan som jobbar och att 
Henrik är hemma hela tiden och att han var pappaledig. Familjen hade tillgång till sitt rum och 
Miguel säger att han kände att det var synd att familjen skulle behöva bo så litet. Miguel säger 
att han kände sig orolig för flickan för att de bodde trångt och Miguel sade till Henrik flera 
gånger att de måste hitta något större. 

På fråga om hyreskostnader säger Miguel att han tog 4000kr i hyra från familjen. Han ville 
hjälpa familjen och delade därför den totala hyreskostnaden om 8000kr med familjen så de 
betalade 4000kr var. På fråga om vem som betalade hyran och hur säger Miguel att det var 
Henrik och att han betalade allt kontant. 

På fråga om hur familjen var tillsammans säger Miguel att han hörde de ha diskussioner nästan 
varje dag. Miguel träffade kvinnan på tåget och frågade henne om det, varpå hon började gråta 
och undrade om han hade hört dem. Miguel säger att de är en familj och måste lösa sina 
problem och att han inte vill lägga sig i. 

På fråga om han hörde var de diskuterade säger Miguel att de bara pratar engelska och att 
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kvinnan inte pratar svenska. Miguel säger att Henrik även kunde skrika på henne men att han 
själv inte förstod mycket av vad de diskuterade. Miguel uppfattar det som att det handlade om 
att hon jobbade så mycket och att Henrik bara var hemma. Miguel säger att kvinnan kunde 
jobba från 5 på morgonen till 7 på kvällen ibland och att han upplevde det som att kvinnan var 
trött på att Henrik bara var hemma. 

På fråga om hur Henrik var när Miguel pratade med honom säger Miguel att Henrik var lugn. 
Miguel berättar att Henrik försökte skrika på honom en gång men att Miguel skrek tillbaka och 
sade till honom att Henrik inte kunde skrika på honom. Henrik blev lugn efter det och bad om 
ursäkt. 

På fråga om hur flickan  var säger Miguel att hon var jätteglad och att han tyckte 
jättemycket om henne. Miguel beskriver att hon började springa omkring mycket och att han 
därför tyckte synd om henne. Han kände att familjen behövde mer plats och tjatade därför på 
Henrik att familjen behövde skaffa större lägenhet. Miguel sade också till Henrik att familjen 
var tvungen att flytta ut när Migeuls syster skulle flytta in där. 

På fråga om det finns något annat som kan vara värt att nämna säger Miguel att han inte hade 
mycket kontakt med Henrik trots att familjen bodde hos honom. Henrik stannade mest inne på 
sitt rum. På fråga om dottern också var där med Henrik säger Miguel att han jobbar mycket 
och ibland är borta hela veckan och inte kommer hem förrän helgen. De dagar Miguel var 
hemma såg han att Henrik lämnade och hämtade flickan från förskola.

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Personal Pressbyrån, Märsta.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Kilumanga, Laila
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Frågor
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

Frågor ang. besök på Pressbyrån, Märsta Station

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

Förhörsledare

Peter Jonsson
Förhörsdatum

2022-06-01
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Pressbyrån, Märsta
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

pj

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Laila informeras ang. förhöret och det är OK att prata. Laila säger att hon känner till 
händelsen då hennes chef Jeanette var på plats när 2 personer konfronterade den misstänkte 
personen.

 Laila tillfrågas om hon kan berätta om händelsen som hennes chef Jeanette pratat om.

Laila säger att Jeanette berättat att det kom in några personer som tog kontakt med en annan 
person som befann sig i butiken, de två personerna filmade sedan den ensamma mannen 
samtidigt som de pratade med honom, alla försvann sedan ut ur butiken.

 Laila får frågan ang. namnet Henrik Ekholm och sedan förevisas en bild på Henrik för 
henne?

Laila säger att namnet känner hon inte igen men mannen på bilden känner hon igen. Mannen 
brukar ganska ofta komma in i butiken och handla något litet, cigaretter eller något liknande. 
Mannen brukar ofta ha en barnvagn med sig med ett barn i. 

Laila säger att hon enbart känner igen mannen såsom en kund och inget annat. Hon har lagt 
märke till om han tar eller får kontakt av någon annan person i butiken. Laila har också sett 
mannen ute då hon gjort något annan som t. ex. att handla, om det är eller utan barnvagn då 
kan hon inte säga.

Laila säger att hon mestadels jobbar mellan 14.00 och 21.00 och det är under den tiden hon 
ser mannen på bilden.
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Förhöret återrelaterat och godkänt.
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Förhör
Personal Pressbyrån, Märsta Station

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Korkeasalo, Jeanette
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Frågor
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

Information ang. kund på Pressbyrån, Märsta Station

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

Förhörsledare

Peter Jonsson
Förhörsdatum

2022-06-01
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

pj

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Jeanette informeras ang. förhöret och det är OK att prata, Jeanette säger att hon var med på 
Pressbyrån då allt hände. Jeanette är butikschef på aktuell Pressbyrå.

 Berätta vad du känner till ang. händelsen på Pressbyrån den 4 maj -22.

Jeanette säger att hon uppmärksammade att det uppstod något mellan en man och en kvinna, 
kvinnan verkade filma det som hände. Kvinnan pratar med mannen som svarar kort och 
försöker undvika henne och komma ut ur butiken. Jeanette följer till dörren för att se och ser 
då att en större man ansluter till sällskapet och även han filmar och pratar med mannen som 
försöker komma därifrån.

Jeanette säger att hon känner igen mannen som konfronteras som en kund i butiken då han 
brukar handla där. Hon kan inte säga något mer än detta ang. mannen. Hon har hört av 
kollegan att han brukar ha en barnvagn med sig men detta kan Jeanette inte säga något om då 
hon inte tänkt på detta. Jeanette säger att kollegan Laila har större koll då hon registrerar allt 
som sker och som oftast upptäcker snattare i butiken.

Jeanette jobbar oftast dagtid till kl. 13.00 samt en lördag i månaden.

Jeanette har också läst på sociala medier att det handlade något om sexuella övergrepp på 
barn.

Förhöret återrelaterat 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

Lundell, Hanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

verksamhetsansvarig för skyddat boende

för mamman
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörd som vittne gällande information som de fått från mamman.

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

Förhörsledare

Maja Ralevic
Förhörsdatum

2022-05-18
Förhör påbörjat

13:03
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MR

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Hanna är verksamhetsansvarig för ett skyddat boende där Milanie, , 
är placerad. Hanna ombeds berätta fritt vad som framkommit i deras samtal med Milanie.

Hanna berättar att hon blev kontaktad utav socialtjänsten i ett ärende där de behövde hitta ett 
skyddat boende för en kvinna där det fanns våld i hemmet. Hanna fick också veta att kvinnan 
blivit informerad om  

 
 

Hanna säger att Milanie var chockad och att hon behövde hjälp och skydd. Hanna hämtade 
Milanie från socialtjänsten och upplevde henne som uppriven och ledsen men också att 
Milanie var tacksam för att hon fick hjälp från socialtjänsten. 

Hanna säger att Milanie pratar engelska och att hon flera gånger under den dagen sa 'he's a 
demon, I never wanna see him again'. 

Hanna säger att hon inte frågade Milanie vad som hänt utan att hon inväntade att Milanie 
skulle berätta. Milanie sa flera gånger att världen är 'crazy and how can he  

 

Hanna säger att hon upplevde mellan som engagerad om  
 

 

Hanna berättar att mamman dagen efter att hon kom till det skyddade boendet fick veta att 
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På fråga om Milanie sagt något som tyder på att hon hade en känsla av att något pågick säger 
Hanna att hon frågade Milanie det i bilen. Milanie hade då sagt till Hanna att hon trodde att 
Milanies sambo var otrogen. Milanie berättade att han hade varit det förut och att hon hade 
hittat en USB-sticka som hon gömt hemma. Hanna säger att Milanie trodde att det fanns 
bevis som tydde på att han varit otrogen och Milanie visste inte om han hade hittat 
USB-stickan. Hanna berättar att de diskuterade att Milanie skulle överlämna USB-stickan 
till polisen när Milanie blir kontaktad av polisen. Hanna säger att de meddelade 
barnhandläggaren på socialtjänsten att denna USB-sticka fanns. 

 
 

Hanna säger att Milanie däremot har sagt att hon aldrig kunnat tro på att hennes sambo  
 

 Hanna säger att hon inte kommer ihåg om 
Milanie sade det här i bilen eller om det var när de satt i samtal tillsammans med en kollega. 
Hanna berättar också att hon reflekterat över detta och undrat om detta är en kulturell grej  

 
Hanna säger att när hon frågat Milanie om hon visste något om situationen har Milanie sagt 
att hon inte visste något alls.

På fråga om Milanie sagt på vilket sätt hon  
 och att hon själv heller inte frågat om det. 

På fråga om det är något annat som kan vara bra att känna till säger Hanna att Milanie nämnt 
att hennes sambo varit otrogen med sitt ex som också är från Filippinerna och att han mottagit 
pengar från sitt ex. Hanna säger att Milanie inte vet varför han fått dessa pengar och hon 
nämnde heller inte på vilket sätt han mottog pengarna. 

På fråga om Milanie nämnt något om lägenheten de bor i berättar Hanna att Milanie berättat 
om två platser de bott på. Första var ett rum hemma hos någon men att det var tidigare och att 
de nu hyrde en lägenhet av en man. Hanna berättar att hon och Milanie skulle åka och hämta 
saker men att Milanies nyckel inte fungerade längre. På fråga om Milanie nämnt något om 
hyresvärden och kontakten säger Hanna att hon inte fått någon tydlig information kring det. 
Hanna har fått känslan av att det är sambon som står för kontakten mellan familjen och 
hyresvärden. Hanna tror sig också minnas att Milanie sagt att det är sambon som hittat 
lägenheten men att det är Milanie som betalar hyran. 

Hanna säger att det hon ser först och främst är en stressad och orolig mamma och det är den 
känslan hon fått. 

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

Timoskainen, Vesa
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ordförande i BRF Husby i Märsta
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sin kännedom om andrahandsuthyrningen av bostad 0093 på Dalgatan

5D i Märsta. 

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

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-11
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ber Vesa berätta fritt om hur en andrahandsuthyrning går till.
En andrahandsuthyrning går till att självaste lägenhetsinnehavaren skickar in en ansökan via 
riksbyggen som är våran fastighetsförvaltare. Det kommer in till oss i styrelsen, vi loggar in 
på riksbyggen och där kollar vi på andrahandsuthyrning. Det står  som sökt 
om att få hyra ut i andrahand för att han jobbar på distans. Det står att det är Henrik Ekholm 
som ska hyra lägenheten och har en aviadress Drottning Ommas väg 10A i Ödeshög 599 93. 
Det står att det ska hyras ut mellan 2022-02-01 till 2022-06-01. 

Vi kollar igenom om  sökt om att han hyrt ut förut, vi kollar även anledning till varför 
han ska hyra it och vi går alltid efter hyresnämnders regler om att man får vara sambo, jobba 
på distans eller studera. Vi har godkänt andrahandsuthyrningen för att han jobbar på distans. 

När vi godkänner så ligger allting hos  gällande vem han hyr ut lägenheten till. Det är 
så en andrahandsuthyrning går till hos oss i Husby. Jag har ingen ytterligare information 
förutom att jag sett namnet på mannen på uthyrningsformuläret. 

Jag har fått ett samtal från Håkan i styrelsen där han undrar om polisen bytt lås på denna 
lägenhet. Lägenhetsinnehavaren kommer inte in i lägenheten,  ringde och sa det till 
Håkan. Håkan vet inte om det är  själv som försökt komma in eller om det är en 
familjemedlem till . Skylten gällande avspärrningen är inte kvar på dörren. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Besök badhus

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 5 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekberg Gustafsson, Marie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Kassachef på Midgårdsbadet.

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

Förhörsledare

Peter Jonsson
Förhörsdatum

2022-05-31
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Midgårdsbadet
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

pj

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Marie informeras ang. förhöret och det är OK att prata. Marie arbetar som kassachef samt 
sitter i receptionen mestadels dagtid på Midgårdsbadet, Märsta (Sigtuna kommun).

 Marie tillfrågas om hon det senaste året/åren lagt märke till någon/några personer som 
uppträdet annorlunda i samband med tillträde till Midgårdsbadet?

Marie säger att hon inte lagt märke till något speciellt med någon person eller händelse, inget 
som sticker ut.

 Marie tillfrågas ang. namnet Henrik Ekholm, om hon känner igen det?

Hon svarar att namnet säger inget, Marie kontrollerar i kassasystemet för att se om namnet 
finns registrerat på någon form av biljettyp. Namnet förekommer inte i systemet och Marie 
kan då säga att han inte köpt någon års eller halvårsbiljet och inte heller en klippkortsbiljet. 
Har han köpt biljett så är det en enkelbiljett där man inte registrerar namn.

 Marie förevisas ett foto på Henrik Ekholm och tillfrågas om hon känner igen honom? 

Marie säger att hon inte känner igen honom och hon kan inte placera honom som frekvent 
besökare under tiderna hon sitter i kassan.

 Marie tillfrågas om hon i kassasystemet kan kontrollera två biljetter på deras 
tidsstämplar? Hon visas två biljetter från dagarna 2019-06-02 kl. 13.40 (söndag) samt 
2021-10-10 kl. 12.30 (söndag).

Marie kollar och ang. biljetten från 2019 kan hon se att den betalats kontant och köpet är för 
två personer á 125 kr st. och man har betalt 300 kr och fått 50 kr tillbaks.
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Ang. biljetten från 2021 så är den också betald kontant och köpet är för 3 personer á 140 kr st. 
och man har betalt 450 kr och fått 30 tillbaks.

Marie tillfrågas om vilka åldrar som betalar för sig?

Marie säger att alla betalar, även små barn.

 Marie tillfrågas om man betalt med kort, hade man då kunnat se kortnumret för köpet 
samt om det går att utläsa ur systemet vilka som köpt biljetter timmarna före och efter 
ang. biljetterna som förevisats?

Marie säger att man kan se en del av kortnumret men inte hela, de sista siffrorna kan inte ses. 
Man kan även plocka ut alla köp före och efter aktuella biljetter och det är likadant där att 
man inte ser något namn om inte det är års, halvårs eller klippkortsbiljett.

Förhöret återrelatetrat och godkänt.

Förhör med Ekberg Gustafsson, Marie; 2022-05-31 13:30   diarienr: 5000-K499148-22 328
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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

Tengbom Berg, Cecilia Anna Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passbild
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som vittne för att se om de uppmärksammat något avvikande beteende på

Midgårdsbadet. 

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

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-13
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:14
Förhörsplats

Midgårdsbadet  Märsta
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mattias Germundsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Förhörsledarens kommentarer skrivs i kursiv stil.
Förhörsledaren ber Cecilia berätta lite om biljetterna patrullen hade med sig och om badet?
Cecilia berättar att hon har jobbat på badhuset i flera år. Hon är ansvarig för simskolorna bland annat. 
Hon berättar att biljetterna är personliga och att biljetterna patrullen visar upp på platsen är engångs 
biljetter. Biljetterna är bundna till samma datum som står på biljetten och gäller under den dagen. På 
biljetterna står det relax, det betyder att personen som är kopplad till biljetten har tillgång till relaxen, 
badet och utebadet. I relax biljetten har man inte tillgång till motionsavdelningen (gym). Hon berättar 
att den biljetten som är uppmärkt med massage gällde när de hade en tjej som hette Ella som bokade 
två rum i byggnaden där hon masserade. Om man hade en biljett som gick till massagen hade man 
också tillgång till relaxen men inte till badet.
 Förhörsledaren frågar hur relaxen ser ut och vad det finns för regler?
Cecilia berättar att i relaxen måste man som barn ha vuxet sällskap med sig annars är det 18års gräns. 
I övriga badet är åldersgränsen för att få vara på plats utan vuxen 12 år och simkunnig. I relaxen har 
man syn över utebadet men inte insyn i badet. I relaxen finns det en bubbelpool samt bastu. Det går 
också att äta inne i relaxen. 
Hon berättar att på vardagar öppnar badhuset 06 för de med kort på anläggningen men att det är 
bemannat från kl13. På helgerna öppnar badet klockan 10 och personalen är på platts från 11. 
 Förhörsledaren frågar Cecilia om Ella och när Ella hyrde lokal på badhuset?
Cecilia berättar att Ella hade hyrt två rum i badhusets lokaler där hon och en annan tjej hade masserat. 
Cecilia berättar att hon inte minns exakt när det var, hon tror att det var från 2019 till julen 2021. 
Cecilia berättar att hon inte minns vad varken Ella eller hennes kollega heter mer än Ellas förnamn, 
men på biljetten polisen visar upp är det bokat massage hos Ella.  Cecilia säger att hon inte minns hur 
de såg ut men Ella och kollegan hade inte nordiskt utseende, lite mörkare. 
 Förhörsledaren frågar kring rutiner för mobiltelefoner och kameror i badet?
Cecilia berättar att det är telefonförbud samt kameraförbud, både i relaxen och i badet. Cecilia berättar 
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att anledningen till kamera och mobilförbudet främst är för att föräldrar ska vara vaksamma över sina 
barn men också för att ingen ska bli fotograferad inne på anläggningen. 
 Förhörsledaren frågar om de brukar ha problem med ordningsstörningar på badhuset/relaxen?
Cecilia säger att det inte är något hon vet om. Hon berättar att det var lite problem med ungdoms häng 
med killar tidigare men inte något större än så. De hade problem med inbrott tidigare och ansökte om 
övervakningskamera vid entrén men den kameran har de inte fått ännu. 
 Förhörsledaren frågar om det haft någon annan typ av problem runt anläggningen?
Cecilia berättar att de inte haft så mycket problem, hon berättar att de ibland har varit kvinnor som 
reagerar på att det kan vara obekvämt i relaxen då de kan sitta en grupp med stora män i 
bubbelpoolen. Hon berättar att de kan vara vuxna kvinnor som finner det lite obekvämt. 
 Förhörsledaren frågar om man kan koppla biljetterna till den som köper den?
Cecilia svarar att man på biljetten kan se vilket datum och i vilken kassa biljetten är köpt, på de sättet 
ska man kunna se om personen har betalat med Swich, kort eller kontant, man kan även se vem som 
har köpt biljetten. De olika priserna på biljetterna beror på en prishöjning år 2020. Från 125kr till 140.
 Cecilia skulle återkomma på mail till patrullen med exakta datum på när badhuset hade stängt på 
grund av pandemin, vad Ella som masserade hette samt namnet på Ellas kollega. 
Efter förhöret går patrullen och Cecilia på en rundtur i badhuset, se PM.

Förhöret uppläst utan erinran.

Förhör med Tengbom Berg, Cecilia Anna Margareta; 2022-05-13 13:50   diarienr: 5000-K499148-22 330
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Förhör
Driftchef MRC

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Wedin, Roger
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Driftchef MRC
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

hörd som vittne 

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

Förhörsledare

Maja Ralevic
Förhörsdatum

2022-06-01
Förhör påbörjat

11:22
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Roger är drift och personalansvarig i företaget MRC Stockholm AB, som är ett 
bemanningsföretag. De matchar sina anställda till mataffärer. Roger berättar att han bokar ut 
de anställda på pass och att det är en kollega till honom som anställer. 

På fråga om hur länge Henrik Ekholm varit anställd berättar Roger att hans avtal började den 
16 december 2021. Roger säger att Henrik är behovsanställd. 

På fråga vad han har för lön säger Roger att Henrik har en timlön på 149,92kr. 

Roger berättar att Henrik senast jobbade den 3 februari 2022 och att Henrik haft totalt 5 
arbetspass sedan han blev anställd. 4 av passen har varit 8 timmar långa och ett har varit 4 
timmar. På fråga om vart arbetspassen varit berättar Roger att 2 har varit på stora Coop i 
Bromma, ett var på stora Coop i Bredden och två på Ica Maxi Häggvik. 

På fråga om han har haft kontakt med Henrik säger Roger att senaste kontakten var vid 
utplaneringen på det sista passet. 
På fråga om hur utplaneringen går till berättar Roger att deras anställda lägger en 
intresseanmälan i företagets schema program. Där matchas deras profiler med jobben och det 
skickas mail till de anställda om att de blir bokade för ett pass. 

Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Vittnesförhör verksamhetschef

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Nylander, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Echetschef på mottagnignsenheten -

familjeenheten
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörd som vittne utifrån sin roll som enhetschef på mottagningsenheten -

familjeenheten

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

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-17
Förhör påbörjat

14:07
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
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 Det tog lång tid innan hon svarade för att hon är nog rädd för myndigheter. 

Jag frågade henne sen om hon visste vart hennes man var, hon frågade om hon skulle ta med 
honom till kontoret men det gjorde hon inte och hon sa till oss att han inte var hemma. Jag 
var väldigt vag med henne från början.

 
 Jag frågade om Henrik, hon 

sa att han älskar barn och att det var han som övertalade henne att skaffa barn. Hon sa att de 
bott med varandra sen 2012, Henrik jobbar inte och sitter mest med telefonen. Jag frågade 
henne om hon varit utsatt för våld, hon frågade mig om hon får berätta det och jag sa om hon 
vill får hon berätta det. Hon sa att hon varit utsatt för våld under de här 10 åren, mycket 
psykiskt våld men också en del fysiskt våld. 

Jag tog in en handläggare från våld i nära.  
   

 Mamman hade först svårt att tro det, hon sa att Henrik gör 
illa henne   Hon sa att hon älskar honom,  

 Hon hävdade ändå att hon inte sett eller hört något.  
  

Mamma fick sedan hjälp till ett skyddat boende. Jag har inte träffat mamman mer men pratat i 
telefon med henne några gånger.  

. 

  
 

 
 

  Det enda Henrik 
gör är att sitta vid datorn och mobilen. 

   
 

 
 

 

 Från att hon i början sagt att det inte är 
möjligt eller att hon sett något. Hon har däremot nu på senaste tiden sagt att  

   . Mamman berättade 
om en USB-sticka hon hade hittat, hon trodde att Henrik varit otrogen och när hon ville titta i 
stickan samt mobilen så fick hon inte det för Henrik. Det är nog ungefär det. Jag tycker att det 
är svårt att veta hur mycket den här mamman förstår samt om hon förstår allvaret i det som 
hänt. 

Förhör med Nylander, Maria; 2022-05-17 14:07   diarienr: 5000-K499148-22 333
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 Berätta mer gällande det som mamman berättat om USB-stickan och Henriks 
telefonanvändning.
Hon säger att det finns en USB-sticka hemma. Hon pratade om det här med handläggaren 
från våld i nära relation och det är någon från polisen som fått den. Om hon tycker att det är 
konstigt eller de framgick inte men det är först nu hon börjat tänka på det. Just gällande det 
här med telefonen så säger hon att de bråkar mycket på grund av att Henrik sitter bara vid 
datorn och mobilen. Henrik pratar inte med oss, frågar inte hur vi mår och det enda han gör är 
att sitta vid mobilen och datorn säger mamman. Mamman säger att det enda han gör är att 
sitta vid datorn och mobilen, hon berättar att han inte jobbar längre. Mamman berättar att hon 
jobbar så mycket för att ha råd med mat och kläder. Mamman sa även att Henrik älskar barn 
och att det var han som ville ha barn så hon säger att hon aldrig trott att han ska göra något 

 

 Finns det något mer du skulle vilja tillägga utöver det som du berättat?
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

   
    

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Förhör med Nylander, Maria; 2022-05-17 14:07   diarienr: 5000-K499148-22 334

HEMLIG



 
 

 
 

 
 

 

 

 Uppläst och godkänt.

Förhör med Nylander, Maria; 2022-05-17 14:07   diarienr: 5000-K499148-22 335
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Förhör
Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Nylander, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Enhetschef på mottagningsenheten

Sigtuna Kommun
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

2022-06-02
Förhör påbörjat

10:59
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren ber Maria uppdatera gällande   
    

 
 

   
 De gånger som mamma sms:ar på dagen och vill bli uppringd så svarar inte 

mamman sen. Mamman har två olika nummer som hon skickar sms ifrån,  
 vet inte riktigt vilket nummer hon ska ringa men hon brukar ringa båda. 

 tycker att mamman verkar vara lite överdrivet glad, ytligt ”happy happy” sa hon 
och mamman är uppe i varv. Det var nog det lilla jag och  pratade om då.

 
 

Jag har pratat med enhetschefen på utredningsenheten,  
. Vi måste utreda mer  

  
 

 
 

   
 
 

 Mamman uttrycker att hon varit 
våldsutsatt och det kan medföra att man är mindre fungerande men det är svårt att veta i 
nuläget. 
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 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

Nylander, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Verksamhetschef Socialtjänsten Sigtuna

kommun
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

10:31
Förhör avslutat

11:24
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
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 Uppläst och godkänt. 
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 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

Öhlin, Jennifer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Handläggare Socialtjänsten
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sin kännedom om aktuellt ärende. 

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

14:00
Förhör avslutat

14:19
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
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 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

Öhlin, Jennifer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Socialsekreterare utredningsenheten barn

och unga.
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörd gällande sin kännedom om aktuell anmälan utifrån sin roll som

socialsekreterare i Sigtuna kommun - utredningsenheten barn och unga. 

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

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-17
Förhör påbörjat

13:02
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
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 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

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande   

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

11:30
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

VF

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
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 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 Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs angående . 

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

13:13
Förhör avslutat

12:36
Förhörsplats

Sollentuna polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse
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 Förhöret 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

Kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs gällande sina iakttagelser 

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

17:02
Förhör avslutat

17:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Berätta om läkarundersökningen.
Hon var vansinnigt ledsen. I och med att hon gjorde ett rape-kit eller gynekologiskt 
undersökning. Hon var verkligen jättejätte ledsen. Hon var hysteriskt ledsen, kastade sig runt 
halsen på mig när det var klart och jag satt och höll i henne när vi gjorde det här.

. Jag visste inte att hon skulle göra ett 
rape-kit för om jag visste det skulle någon annan fått följt med. Vi gick därifrån sen och hon 
fick sätta på sig blöjan när vi var klara. 
Jag mådde jättedåligt över att vara den som fick hålla i henne och att hon var så otroligt 
förtvivlad efteråt. Det här var ingen höjdare. 

 På vilket sätt höll du i henne? Fick du instruktioner?
Sitta i mitt knä och sära på benen. Ja jag fick instruktioner.

 Hur blev det för 
Hon var jätteledsen och jag tittade bort för jag ville inte se. Hon var så förtvivlad, hela grejen 
var så absurd. Jag vet inte ens vad jag ska säga, det gick fort när de gjorde undersökningen. 
Jag höll i henne, man sitter med dom i knät så särar man på benen och läkaren var jättesnabb. 
Jag tror att de topsade och kollade slemhinnor. Efter det så släppte jag henne, hon vred sig om 
och kastade sig runt halsen och höll i. Hon var jättearg, jätteledsen och jätteförtvivlad. Hon 
grät. Jag kunde inte ens sätta på henne blöjan där inne, jag var tvungen att ta med henne ut.  
Sen efter gynundersökningen skulle de göra ett DNA-test på henne men de klarade dem inte. 
Hon var oerhört ledsen. 

 Varför klarade de in det?
Hon klamrade sig fast vid mig. Jag frågade då ifall jag kunde göra det. Hon höll jättehårt runt 
min nacke.
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 Grät hon?
Ja.

 Hur kände du?
Jag tyckte att det var hemskt. Även om det är en läkarundersökning så kändes det som att 
man våldför sig på barnet och jag ska sära på benen. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Har du någon uppfattning om hur snabbt läkarundersökningen gick?
Nej, hela grejen var så chockerande för mig. Vi åkte dit, jag skulle följa med in och jag 
undrade varför de gjorde på det här sättet. Jag är osäker men uppskattningsvis 20 minuter. 
Advokaten har nog bättre koll på det här, hon satt bakom mig. Advokaten var hemma hos oss 
efteråt också och jag fick känslan av att hon inte heller tyckte att det var så roligt men det här 
är hennes jobb. Ingen sa något i lärarrummet, eller jag minns inte men det var så otroligt 
obehagligt för mig

 Vad var det för gynekologisk undersökning som genomfördes?
Jag vet inte. 

 Bytte du blöja på  innan läkarundersökningen?
 Det var kvällen innan. Jag kommer inte ihåg, allting var 

så blurrigt i början. Hon var lika jobbig innan som efter läkarundersökningen. 

 Berätta om det blöjbytet.
De bytte på blöja på henne i början. Hon var upprörd då också. 

 Uppläst och godkänt. 
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Förhör
Förhör nr 4

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

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörd kring sin uppfattning om  

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

Förhörsledare

Karin Wahlström
Förhörsdatum

2022-07-20
Förhör påbörjat

14:44
Förhör avslutat

15:16
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KW

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

 kontaktas för ett kompletterande förhör gällande  Förhörsledarens 
frågor i kursiv text.

  
 

   
   

 
 

  

 Utveckla att  slåss och nyps.
Det gör hon när hon inte får som hon vill, då delar hon ut örfilar.
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 Har  tänkt mer kring  beteende?
Det är svårt att veta som ligger till grund för beteendet. 
 
 Berätta om  utveckling som person.
Hon tar till sig många människor fort, men hon är lite misstänksam i början.

 
 

   
     

 

 
   

   

 
   

 
 

 

 Kunde  ha pottränats tidigare eller var hon mogen först nu?
 kan inte svara på det.

   
 

   
  

 Hur ser det ut med att borsta tänder på 
Det var "helt kört i början", nu går det lite bättre för nu får man borsta lite grann men hon har 
fortfarande kräkreflexer.

Om  tar för stor tugga av exempelvis en banan så får hon kräkreflexer.

Är det något annat  kan berätta om 
Nej, inte vad  kommer på just nu.

 Uppläst från anteckningar utan invändning.
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Förhör
Förhör 6

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Iakttagelser i utredning om grov våldtäkt mot barn

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

Förhörsledare

Karin Wahlström
Förhörsdatum

2022-10-09
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KW

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

 informeras om att det är ett polisförhör. Förhörsledarens frågor och kommentarer 
i kursiv text.

  informeras om att Riksmedicinalverket, RMV, har analyserat det hårprov som 
tagits från  och det har visat sig innehålla substansen Diazepam som finns i den 
narkotikaklassade medicinen Stesolid.

 tillfrågas om det är möjligt att  exponerats för Diazepam/Stesolid  
.

Hon berättar att hon medicinerar Stesolid på grund av en trafikolycka då det är 
muskelavslappnande. Hon tar det även på grund av att hon är i klimakteriet.

 vill poängtera att  inte haft tillgång till medicinen då den alltid varit inlåst.

  ombeds berätta om hur  varit fysiskt nära henne, exempelvis sovit i 
hennes säng.

   sov hon i  säng, 
mellan henne och . Därefter flyttade  in i ett eget rum och sov i sin 
egen säng. De tillfällen när  haft mardrömmar efter hon flyttat in på sitt eget rum 
vilket hänt i samband med att hon började gå i förskolan, har  gått in på  
rum och lagt sig bredvid henne och tröstat.

 Hur ser ut med att sitta i knä och kramar?
 är "kramig och gosig" och "kärleksfull" så hon vill gärna sitt i knäet, och tycker om 

att pussas och kramas mycket, så de är mycket nära kroppskontakt med varandra.

 Vet  ifall  exponerats för Diazepam/Stesolid på något annat sätt, av 
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någon annan?
Nej, inte vad hon känner till.

Övrigt  vill tillägga?
 

   
   

  

 

 Uppläst från anteckningar utan invändning.
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Förhör
Förhör nr 5

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

Känd av förhörsledaren
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörd kring sin uppfattning om  

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

Förhörsledare

Karin Wahlström
Förhörsdatum

2022-09-14
Förhör påbörjat

15:03
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KW

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

 informeras om att det är ett polisförhör. Förhörsledarens frågor och kommentarer 
i kursiv text.

Berätta hur det gått för  sedan senaste förhöret 220720.
, så 

 vågar även vara arg och trotsig. Sen efteråt kommer hon och sätter sig i knäet, 
pussas och kramas jättehårt.    

   
 Tidigare fick man 

inte röra hennes ansikte, men det får man nu.

  ombeds berätta mer om att de inte fick röra  ansikte.
Man fick "aldrig, aldrig, aldrig" tidigare pussas på munnen och inte röra vid hennes ansikte. 
Nu vill  pussa "massa gånger" på munnen och hon vill ha "eskimåpussar" och hon 
skrattar i samband med att de ska lägga henne eller när  är jättebusig.  

 

  ombeds berätta mer om hur det går i vardagen för 
Hon är "otroligt gullig när gullig".    

, de går upp på morgonen och går sedan till dagis. Igår var de hos frisören. 
 

Eftersom  började dagis för några veckor sedan och rutinerna blivit nya så har hon 
använt blöja mer igen under den här tiden. Annars då  är hemma så säger hon till 
när hon ska gå och kissa och vill att  ska följa med till toaletten, men det är inte alla 
gånger  gör det. Hon äter själv.
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 Berätta mer om  blöjanvändning.
Det gick jättebra att inte använda blöja under sommaren men nu under inskolningstiden på 
dagis att  har blöja igen. Blöjbytena har "slutat vara ett problem, även när hon 
bajsar".

   
   

 
 

 
 

   

   
  

   

 

 

  sagt i tidigare förhör att  skrek när hon ville få uppmärksamhet, hur 
ser det ut idag?
Idag skriker hon om hon börjar bli arg, och hon blir sedd.

 Hur går det med  sömn?
Det har kommit tillbaka mardrömmar. I början var det lättare att uppmärksamma då 

 drömde mardrömmar eftersom hon sov bredvid henne. Nu sover  i ett 
annat rum och hon brukar inte vakna på nätterna.

 sover i sitt sovrum, de har appar i sina mobiler som indikerar om 
 vaknar. Sedan  började inskolningen på nya dagiset så har hon vid ett 

antal tillfällen drömt mardrömmar igen. Vid ett tillfälle, ett par veckor in på inskolningen, så 
indikerade  mobil att  var vaken.  gick in till henne och då 
hörde hon att  skrek .   

   

Hon vet inte om  vaknar i samband med mardrömmarna men  sitter upp, 
är ledsen och det går att trösta henne.

  ombeds berätta om inskolningen på nya förskolan.
Det gick rätt fort att inskola  efter att  hade varit med henne ett par dagar 
sa personalen att  kunde lämna någon timme. Personal sa att det märktes att 

 gått på dagis tidigare. Så efter någon vecka kunde  gå kortare dagar
Cirka andra dagen då  skulle lämna  blev denna "verkligen jätteförtvivlad" 
och det var som att  såg "apatisk" ut och "tittade igenom henne" istället för vara 
"goa glada".  klängde sig fast och ville inte släppa . 

  
   

 Barnpsykologen sa att  använder blöja mer för hon har 
regredierat lite i och med att hon började dagis.  var lite försiktig och avvaktande 
men hon kan komma fram och prata, och av dagispersonalen var det först bara vissa som hon 
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kunde bli lämnad till, men nu går det bra med att lämna  på dagis, hon säger hej då 
och springer in. Hon har många kompisar och det har gått bra.

Då hårprovet togs av  märkte inte polisens personal att hon var reserverad som 
 beskriver henne, utan tvärtom. Vad tänker  om det?

I vanliga fall är  lite blyg numera mot de hon inte känner, men inte denna gång för 
hon var så glad över att får besök av en polisbil, och att få sitta i den. Det blev så otroligt 
positiv upplevelse för henne.

 Kan det bero på omständigheterna ifall hon visar blyghet?
Ja. Hon kan ibland fortfarande ha lite tendenser till att vara gränslös mot nya människor.  

 

 I förra förhöret så berättade  att  utdelar örfilar vilket skulle vara 
märkligt, är det något som kvarstår?

 kan slåss då hon blir arg, och ibland lite oprovocerat. Inte lika mycket som förut. 
Hon kan skrika,  

 Hur ser det ut med närhet?
 Däremot berättade fröken på dagis att hon 

klappat  på håret och då tog  bort hennes hand. Men  hade 
istället tagit fröken på håret. Så andra får inte ta på  alla gånger men hon kan ta på 
andra. 

  
 

   
  

 Om  tar för stor tugga av exempelvis en banan så får hon kräkreflexer. Hur ser 
det ut idag?
Det har blivit bättre. Hon fick kräkreflexer av tandborstning och att äta banan tidigare. 
Kanske tar hon mindre tuggor nu också. 

   
 

 
   

   
.

Hur har förskolan tyckt att det gått för 
"Allt gått så himla bra på dagis". Inget alls som personalen berättat som har varit avvikande, 
utöver att  inte vill att man rör vid henne.

 Uppläst från anteckningar utan invändning.
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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

Jolly, Pauline
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontroll frågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Pauline hörs gällande  

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

Förhörsledare

Lovisa Lindberg
Förhörsdatum

2022-05-31
Förhör påbörjat

15:30
Förhör avslutat

16:15
Förhörsplats

Sollentuna Polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens kommentarer och frågor skrivs i kursivstil. 

Berätta fritt om  
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Jag reagerade mest på doften då den var icke angenäm. Han gav ett trevligt intryck men han 
hade svårt att svara på frågor. Vissa frågor som jag inte minns nu fick jag formulera om med 
andra ord för att han skulle hänga med. Jag märkte att han inte förstod mina frågor då han 
svarade fel på frågorna. I övrigt var han ganska trevlig. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Varför tror du att han gjorde så?

Jag vet inte och det var därför jag tyckte det var märkligt,  

 
 
 

 
 

 

Hur blev det sen?
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 Jag gav honom tid och papper för den nya 

träffen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Förhöret 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

Kastbom, Åsa
Personnummer

Den hörde är

Sakkunnig
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Specialistläkare i psykiatri
Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som sakkunnig gällande grov våldtäkt mot barn.

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

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-08-16
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:56
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lovisa Lindberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Åsa Kastbom
Förhörsdatum: 2022-08-17
Klockslag:
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Lovisa Lindberg
Övriga närvarande:
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Då tänker vi att du kan få börja berätta om din utbildning?

Åsa: Ja jag är specialistläkare i psykiatri och även i barn och ungdomspsykiatri så att jag är så 
kallad dubbel specialist. 

FL1: Mm.

Åsa: Jag har jag är också doktor i pediatrik det vill säga barnmedicin, och min avhandling 
handlade om barn sexuella beteenden och då framförallt i åldrarna sju till tretton år. 

FL1: Japp, och jag tänker att du kan få berätta med lite mer detaljer i egenskap av 
dubbelspecialist.

Åsa: Ja just det.

FL1: Ja.

Åsa: Och så det är utbildningen eh i min vardag så jobbar jag både som vuxen psykiater och 
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barn och ungdoms psykiater. Jag jobbar dels på en akuts psyk mottagning på 
Universitetssjukhuset i Linköping och jag jobbar på en trauma mottagning för barn. Och det är 
barn som har varit med om sexuella övergrepp fysiskt våld och en liten patientgrupp barn som 
också har agerat ut sexuellt.

FL1: Mm och…

Åsa: Och så undervisar jag på läkarprogrammet om barn som far illa och om ångest sjukdomar 
och om hur man håller en föreläsning eller ja talar inför folk. 

FL1: Mm.

Åsa: Jag är också medlem i en interpol grupp som heter eller alltså som samlar specialister om 
brott mot barn. Särskilt då IT relaterade brott mot barn, så det är framförallt poliser men jag 
och sen är det två rätts psykologer som är med i den här gruppen. 

FL1: Och hur länge har du varit verksam inom det här?

Åsa: Alltså jag började forska om barns sexuella beteenden det är mer än femton år sen och 
sen har jag jobbat kliniskt med dom är utsatta barnen ja det är nog tolv tretton år i alla fall 
aktivt som att jag har träffat dom här barnen via den här trauma mottagningen som kallas 
BUPs traumaenhet Elefanten kallas den. 

FL1: Berätta mer om din forskning?

Åsa: Ja det jag tittade på framförallt det var barns sexuella beteenden och då fick föräldrar till 
drygt trehundra barn rapportera vilka beteenden dom såg därhemma. Både andra typen av 
beteenden som oro ångest sömnsvårigheter eh hur vad dom hade för vanor men också 
sjukdomshistorik, hur familjen såg ut och så vidare bakgrundsinformation alltså. Men även då 
olika typer av sexuella beteenden hos barn för att vi skulle på nått sätt kartlägga vad gör barn 
och vad bör barn inte. Och i förlängningen då för att se signalerar barn sexuella övergrepp, kan 
dom kommunicera via olika beteenden. Och i min forskargrupp så har man också tittat på 
yngre barn än sju till tretton år, jag tittade på barn sju till tretton år men i min forskargrupp har 
man tittat även på yngre barn och då har man intervjuat förskolepersonal bland annat för att 
kartlägga barns sexuella beteenden i olika åldrar. Mycket därför att vi vet att barn en del barn 
kan inte berätta om övergrepp därför att dom är för små, men också för att många barn inte 
berättar kanske på grund av hot eller att dom är tvingade att inte berätta men också för väldigt 
mycket skuld och skam hos barn. Det var därför vi ville kartlägga om barn kan signalera via 
beteenden att dom har varit med om övergrepp.

FL1: Mm vi eller förlåt skulle du fortsätta?

Åsa: Nej sen har jag tittat på som vi tittade senaste året hur mår dom här hur mår trauma 
(ohörbart) barn som vuxna håller vi och tittar på nu också det är en förlängning. 

FL1: Ja vi har kunnat läsa oss till att du också föreläser om vad som är ett normalt beteende 
och vad som kan vara tecken på sexuella övergrepp, ja utveckla gärna det. 

Åsa: Ja det, det är ju som jag sa att det, vi vet och forskningen visar också att barn av olika 
anledningar ofta inte berättar om sexuella övergrepp. Och därför så har vi försökt att ta reda på 
om dom signalerar på andra sätt. Och då har vi tittat just på det här vad är vanliga beteenden i 
olika åldrar och vad (ohörbart) det är väldigt viktigt att komma ihåg att man kan aldrig säga att 
ett beteende är lika med att ett barn har varit med om ett övergrepp. Så enkelt är det tyvärr 
inte, men vi kan se att barn kan signalera och vi vet också vilka beteenden är ovanliga och 
vilka är vanliga i olika åldrar. Och det har jag föreläst mycket om och tittat på eller vi se ju då 
att ja men till exempel små barn och vi kanske pratar två tre fyra femåringar det är inte så 
vanligt att dom har kunskap om eller leker det man kan kalla vuxen sex alltså oralsex, analsex 
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det är inte vanligt att småbarn leker det, så att det är viktigt också (ohörbart) om små barn 
pratar om att man kan kissa nån i ansiktet eller att man suger på snoppen eller stoppar snoppen 
i stjärten det är ovanligt bland barn och vi räknar det som ett observandum om ett barn leker 
såna leker, ritar såna teckningar eller uttrycker att man kan göra så på olika sätt. Sen när 
barnen blir lite äldre då har många barn idag tillgång eller har exponerats för pornografi och då 
kan man ju ha fått sett såna saker och då kanske man leker det för att bearbeta men det är alltid 
ett observandum när små barn har inte ålders adekvat kunskap om det man kan kalla vuxen 
sex, som oralsex, analsex, gruppsex när dom uttrycker så det är ovanligt till exempel. Men det 
är ju vanligt att barn i den åldern inte är blyga, att dom badar nakna, att dom kanske 
undersöker sitt kön trots att det är människor i närheten. Det är vanligt bland barn i två tre fyra 
årsåldern men det är ovanligt hos en tioåring till exempel. Då, då har man blivit då har man 
liksom lärt sig sociala regler och då, då kanske man undersöker sitt kön på toan med låst dörr 
eller man är inte lika öppen med sin kropp längre. Vi har också sett att ju äldre barnen blir ju 
mer nyfikna brukar dom bli av det motsatta könet eh dom brukar vilja diskutera vad är typiskt 
tjejigt vad är typiskt killigt såna saker så att det, det jag skulle kunna prata väldigt länge om 
det men det handlar mycket om va tycker och beteenden är i alla fall vanligt förekommande i 
olika åldrar och vilka beteenden är ovanliga i olika åldrar. Eller också det kan också bero på 
barnets förvånings nivå, det måste man också beakta om det kan ju vara en tolvåring som har 
en intellektuell funktionsnedsättning då går man inte kanske på biologisk ålder utan mer på 
barnets funktionsnedsättning och då får man räkna med kanske andra beteenden. 

FL1: Mm och barn som är så unga så att dom inte kan berätta, vilka beteenden och signaler 
ska man observera då?

Åsa: Ja men då när det är små barn som inte pratar eh inte kanske just spädbarn alltså man 
tänker spädbarn under tio tolv månader då kanske man mer får titta på fynd på kroppen eller 
hur barnet är om barnet äter, om barnet verkar nöjt eller är det orolig eller ledset och om man 
hittar fynd på kroppen letar man ju efter på spädbarn blåmärken till exempel är alltid ett 
observandum på spädbarn, både av sexuellt våld eller fysiskt våld, för ett spädbarn som inte 
går där får man titta på kroppen lite hur barnet hur man handskas med barnet. Men man kan ju 
också se att barn är oroliga, mardrömmar men det är så klart inte bara sexuellt våld utan det 
kan ju vara att omsorgs vikt eller barnet är otryggt har en otrygg anknytning eller så. Men att 
dom leker sexuella lekar som jag sa att man kanske leker oralsex eller analsex eller pra… eller 
ja inte pratar då för nu pratar vi om barn som inte pratar men att man kanske är väldigt rädd för 
att nån ska tvätta dom eller ta på deras underliv eller att dom blir stressade i situationer med 
nakna människor eller eh… ja det är väl som om man ska kalla det sexuella beteenden just att 
dom kanske blir väldigt stressade när om dom ska klä av sig eller eh om nån vuxen klär av sig 
att det kan trigga. Eller i situationer när ja men byta blöja eller tvätta underlivet duscha. Det 
kan ju också vara ett barn blir väldigt väldigt stressat eller upprört om man ska ge läkemedel i 
ändtarmen. Sen tittar ju vi också jätte mycket på fynd på kroppen märken slitsår blåmärken, 
skador, könssjukdomar kan dom ju ha ibland dom här barnen. Ja hur underlivet ser ut helt 
enkelt om vi letar efter fynd men även så tittar vi efter fynd alltså som små skador, som små 
halvmåneformade sår bakom öronen eller vid skalpen kan ju vara att man har tvingat ett barn 
till oralsex och ett litet barn som man utsätter för oralsex får ju kanske svårt att andas får 
kväljningar kanske blir rädd och drar huvudet bakåt och då kan man ibland finns det beskrivet 
i alla fall att man kan hitta som små halvmåneformade märken bakom öronen eller vid skalpen 
på barnet för att de har väl hållit i huvudet hårt för att genomföra oral penetration. Man kan 
också hitta som små också om man utsätter ett litet barn för oral penetration så kan man hitta 
som små sår eller som små, små röda prickar (ohörbart) kallas det uppe i hårda gommen om 
man har liksom utsatt ett barn för oralsex så att det har stött emot uppe i hårda gommen. Så 
såna saker kan man titta efter.

FL1: Mm du berättade innan för oss att om  barnet är alltså i spädbarnsålder att man då ska 
titta på fynd på kroppen äter barnet, är det ledset  är det stressat, hur är det med lite äldre 
barnen alltså två tre årsåldern där just med ja men äta, ledsen, stressad?
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Åsa: Ja det är klurigt för att utsatta barn oavsett om det är sexuella övergrepp är det fysiskt 
våld är det omsorgs (ohörbart) eller nått annat som stressar dom så kan dom ju visa väldigt 
många olika typer av symptom. Eh men man måste också komma ihåg att barnet kan också 
vara (ohörbart) opåverkat, det finns också dom här (ohörbart) skötsamma barnen det finns 
ingenting som säger att ett barn som är helt fin på kroppen som beter sig bra som sköter sig att 
inte det är utsatt för det kan vara så också. Det måste man komma ihåg. Men många utsatta 
barn signalerar eller reagerar kanske med nedstämdhet, minskad energi, oro, ångest kanske 
äter för mycket, äter för lite, svårt att sova ja ätstörningar generellt. Äldre barn kan också 
reagera med självskadebeteenden eh även att dom inte vill att dom får tankar att dom vill leva 
längre men om vi pratar barn i två tre årsåldern så kan man märka, det vi tycker är ett 
observandum det är ju om barnet förändras på nått sätt att dom kanske plötsligt börjar kissa i 
sängen fast dom inte har gjort det tidigare att dom har blivit torra men backar sin utveckling 
och kissar i sängen, kissar på sig, bajsar på sig, fast dom har liksom skött det tidigare. Eller att 
dom plötsligt blir nedstämda oroliga, ångestfyllda, klängiga eh plötsligt inte vill kanske lämna 
förskolan eller inte vill gå till förskolan, när man ser liksom ett en plötsligt en förändring i 
beteende. Det är sånt som vi alltid frågar efter och liksom hajar till på. 

FL1: Mm.

Åsa: Sen kan ju det bero så klart ha olika anledningar men det är sånt som vi tittar och frågar 
efter och när vi jobbar med dom här barnen som många av barnen vi träffar har ju olika typer 
av såna här symptom. Och det jobbar vi alltid innan vi går in med en trauma bearbetning så 
jobbar vi stabiliserande och då jobbar vi just med dom här symptomen oro, nedstämdhet vissa 
kan till och med utveckla tvång, tappat självförtroende, ångest, sömnsvårigheter, så att det är 
vanligt att barnen visar upp olika typer av ja psykiatriska eller psykologiska symptom. 

FL1: Och du nämnde att barn kan bli alltså stressade, till exempel när man ska tvätta dom i 
underlivet, byta blöja, stressade när dom ska klä av sig. Om vi håller oss till barn i två tre fyra 
års ålder där, hur visar dom det?

Åsa: Dom kan ju visa det genom att dom inte vill byta om, dom kan också visa det genom att 
dom får blir upprörda om några andra pussas eller kramas eller tar på varandra eller klär av sig 
att dom blir liksom plötsligt upprörda över att se nån naken se nån annan ett underliv antingen 
i verkligheten eller på film eller teve eller en bild. Men dom kan också bli distanslösa och klä 
av sig hur som helst och ta på folks bröst eller underliv på ett sätt och att dom kan bli 
ohämmade gentemot främlingar att dom kryper upp i människors knä som dom inte känner att 
dom tyr sig, att dom inte har den här integriteten, det kan gå lite åt olika håll men dom kan ju 
också vara så att dom tydligt visar att dom inte vill klä av sig. Att dom går därifrån att dom 
protesterar på olika sätt, eller att dom blir apatiska och låter det göras bara utan att bry sig om 
överhuvudtaget att dom lite så här stänger av eller dissocierar som det kallas att dom stänger 
av helt enkelt. 

FL1: Mm och vi förstår ju självklart att, att det inte går att säga utifrån ett beteende ifall det här 
barnet har blivit utsatt eller inte blivit utsatt. Men mer att man att man kan se kanske samband. 
Men barn som inte kan prata nu på grund av ung ålder eller andra sårbarheter eller 
omständigheter går det att identifiera vilken typ utav sexuella övergrepp som det här barnet 
kan ha blivit utsatt för, alltså går det att särskilja på det sexuella våldet utifrån att observera 
beteenden?

Åsa: Nej det skulle jag inte säga, man kan ju gissa men jag skulle aldrig nej det skulle jag inte 
säga att man vågar sig på.

FL1: Mm.

Åsa: Jag tänker kanske om att ett barn är väldigt väldigt rädd för att få in någonting i munnen 
då skulle man ju kunna gissa sig till att då skulle man ju kunna anta att barnet har varit med 
om oral penetration till exempel. I efterhand om man sen vet eller att det finns teknisk 
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bevisning alltså film på det eller foton på det, då kan man ju få ihop det.

FL1: Mm.

Åsa: Eh och det har jag väl varit med om att jag har förstått att det fanns dokumenterat att via 
film eller fotografier att ett barn har varit utsatt för oral penetration till exempel. Och att jag då 
också vet att barn hade svårt för att få saker i munnen så kopplar man ju ihop, men jag skulle 
aldrig våga säga enbart på ett så litet barns beteende och ett barn som inte kan berätta själv vad 
den har varit med om så skulle jag aldrig våga säga att beteendet kan vara nån garant liksom. 
Utan det blir ju som att man, man lägger ett pussel. Och det är ju komplicerat med barnen 
eftersom man inte kan fråga för vi vet att barn har svårt att berätta om såna här saker. Men, 
men det går också att få att prata om man bygger upp ett förtroende. Men har  barnet inte ens 
språk eller röst så går det ju inte så klart som spädbarn till exempel. 

FL1: Mm.

Åsa: Och barn kan typ ha varit med andra traumatiska saker som innefattar (ohörbart) som gör 
att dom eh tycker att det är obehagligt till exempel väldigt prematura barn kan ju ha haft 
mycket ja men slangar och varit utsatt för saker i munnen medans om dom har legat på kanske 
neonatal intensivvårdsavdelning eller så. Och där kan man väl har man både i forskningen och 
kliniken träffat dom med lite mer ja tycker det är obehaglig att bli matade med sked eller att eh 
att det kan bli upptagningssvårigheter och att man har kopplat ihop det så. Så att det kan ju 
finnas andra förklaringar också så klart. 

FL2: När det är barn som inte har utvecklat kanske sitt eget språk ännu, inte så utförligt i alla 
fall finns det några kännetecken just när det gäller kropps språk som brukar vara mer eller 
mindre tydliga?

Åsa: Ja antingen är det ju att barnet visar sexuella aktiviteter med kroppen, att dom visar eller 
leker oralsex att dom till exempel för det är någonting som små så små barn inte brukar 
fantisera emot liksom eller gör, men spädbarn leker men vilken ålder tänkte du på ungefär?

FL2: Men ifrån ett och ett halvt till tre års åldern jag tänker just det här när ett barn vill 
uttrycka ett missnöje eller en oro men inte kan prata?

Åsa: Mm ja just det då visar dom väl genom antingen att stänga av helt dom är helt uppgivna 
bara låter det göras liksom, det tycker jag är jätte oroväckande om jag träffar ett barn som 
läkare för jag ska undersöka och dom är helt passiva i den åldern alltså man ställer upp dom 
ska ju vara lite oro dom ska inte vilja att jag tar i dom hur som  helst liksom och ska man 
utsätta dom för någonting som faktiskt kommer göra ont så är det jätte konstigt om dom bara 
är helt passiva och ställer upp på det. Det brukar jag reagera på men också att dom protesterar 
att dom flyttar på en att dom tar bort handen att dom vänder sig bort, att dom kryper ihop eller 
att dom drar att dom rymmer går därifrån håller i kläderna kan dom ju göra för att man inte ska 
ta i dom. Och det har ju också gjort att jag alltid berättar för dom barnen jag träffar som jag vet 
har varit utsatta jag brukar alltid säga till dom att jag (ohörbart) jag kommer inte ta på dig idag 
du får sitta där jag sitter här vi ska bara prata, jag vet att det kan vara väldigt traumatiserande 
att klä av sig eller att en vuxen ska ta i dom överhuvudtaget. Så att det brukar jag vara väldigt 
tydlig med även nu träffar inte jag jätte många två ett två åringar men jag brukar ändå vara 
väldigt tydlig med det och att jag sitter och visar distans att jag verkligen håller mig ifrån. Men 
dom kan antingen visa genom att dom ställer upp på vad som helst och det tycker jag är jätte 
jätte oroväckande eller att dom är väldigt klängiga på mig även första gången vi ses. Och 
distanslösa på det sättet eller att dom verkligen en del blir ångestfyllda, gråter, ser väldigt 
ledsna ut eller rädda ut i ansiktet eller får ångest, att andas fort man ser att hjärtat slår fort, att 
dom håller i kläderna kryper ihop eller försvarar sig, att dom puttar bort liksom eller vänder 
sig bort kan dom göra. Dom visar med hela kroppen att det här vill jag inte eller kniper ihop 
munnen eller vad det nu kan vara. Vägrar helt enkelt. 
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FL2: Du sa tidigare nämnde du här att barn kan bli ohämmade och liknande mot främlingar 
och så där, berätta mer om hur deras relation till människor man inte känner kan påverkas om 
man har varit utsatt?

Åsa: Jag tycker som läkare så tycker jag kan märka det just att dom, dom flesta barn jag träffar 
alltså om jag inte pratar om dom här utsatta barnen utan helt vanliga barn som kommer till 
sjukhuset. Dom är ju lite rädda för att gå till doktorn därför doktorn är lite förknippat med 
kanske ett blodprov eller någonting, dom är lite dom ska vara lite försiktiga sen jobbar man ju 
jättemycket på att vinna förtroende och så, men barn som, som är ohämmade eller inte har nån 
integritet dom kan ju gå rakt fram till mig sätta sig i mitt knä, dra upp min telefon ur fickan 
vilja titta i den, kan fråga privata saker. Jag vet ett barn som frågade mig har du nån man, har 
ni sex eller så. Därför att dom har inte lärt sig integritet därför att någon har missbrukat deras 
integritet, dom har inte fått bygga upp en integritet därför att någon har förgripit sig på dom. 
Och dom och har liksom gjort våld på deras integritet som dom har inte den. Och då brukar vi 
om jag pratar om dom här barnen som vi träffar som har varit utsatta då får vi lära dom 
integritet för att nej  men du får inte sitta i mitt knä du får sitta på din stol, jag sitter på min stol 
vi kan ju kramas hej och hej då, det är okej för vi känner varandra nu. Men vi sitter i varsin 
stol att man får liksom lära dom för att dom kan bli väldigt så att dom tyr sig till vem som helst 
och dom låter vem som helst komma nära dom. Så kan dom också vara eller att dom 
protesterar vilt men dom kan bli så att dom inte har den här integriteten och ja men låter sig då 
kanske att folk tar på dom eller att dom tar på människor på ett sätt som inte andra barn gör. 

FL2: Mm.

Åsa: Och att jag tänker att det beror på att någon eller några har brustit och inte lärt dom eller 
låtit dom ha sin integritet sin kroppsliga eller kanske också själsliga integritet. Så för mig är 
det alltid en varningssignal när barn är så närgångna och ohämmade för jag om jag är en ny 
person och dessutom på ett sjukhus så brukar ska barn vara lite försiktiga. Eller det normala är 
att dom är lite försiktiga i alla fall. Och att dom även tyr sig till eh sina föräldrar eller den dom 
är där med än att dom tyr sig till mig. För det händer ju också att dom hellre sitter i mitt knä än 
i förälderns knä och det är också ett observandum. Jag har också varit med om barn som ska 
gå igenom undersökning eller procedurer i vården som eller att dom har väldigt ont när dom 
kommer in men som att dom inte tyr sig till sina föräldrar utan att dom sätter sig och kryper 
ihop själva i nån stol och också kanske är rädd för mig, men att dom inte tyr sig till den dom är 
där med fast att dom har ont är sjuka, det är också ett observandum. 

FL2: Du sa tidigare att förändringar i beteende att du brukar kunna vara någonting som 
uppmärksammas vart i din erfarenhet kommer ofta dom observationerna ifrån, om det inte är 
till exempel från barnets egna vårdnadshavare vart plockas det här upp ofta?

Åsa: Ja det kan ju vara skolpersonal, förskolepersonal, grannar, släktingar, öppna förskolor, 
BVC, eh ja det kan ju komma från vem som helst alltså vuxna runt barnet det kan vara en 
tränare det kan vara eh nån i kyrkan det kan ja men dom som finns runt barnet kan ju 
rapportera förändringar. Och vi brukar ju fråga förskola, fritids, skola vad har ni sett, har ni 
sett nån förändring i det här barnets beteende, känner du igen ditt barn eller barnet. Är det här 
som han eller hon brukar vara, och där brukar ju dom som träffar barnet till vardags kunna 
rapportera eventuella förändringar i beteende. Dom kan till exempel säga att det här var 
tidigare hon var glad tidigare och hade kompisar och brydde sig om skolan eller vad det nu är 
men sen ja nej sen hon tappat i betyg, kommer inte hit, isolerar sig, ser inte glad ut längre, är 
lite blek, håglös, äter inte, räcker inte längre upp handen, deltar inte alltså det, det kan vara att 
dom rapporterar alla möjliga. Men just det här att man ser en förändring eller också med 
mindre barn att man backar i utveckling. Att man har varit torr men sen börjar kissa på sig 
igen eller eh kanske äter med bestick men går tillbaka till att äta med händerna eller ja att man 
ser en tillbakagång det är också sånt som vi frågar efter. Och det kan ju också vara familjehem 
eller fosterföräldrar som och sen vill ju vi också vi följer ju barnet vi vill ju hjälpa barnet 
framåt så vi fortsätter ju sen och fråga hur mår barnet nu när det kom bort från det här, barnet 
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kanske mår bättre i familjehemmet än vad det mådde i sitt ursprungshem och det vill ju vi 
också följa och då kan man ibland se att barnet börjar bli sig själv igen. Och att man får dom 
rapporterna både från förskola, skola eller familjehem eller soc eller BVC. Och då kan man ju 
också se att barnet när det mår bättre sen och kanske  slipper övergrepp och så, att beteendena 
går tillbaka till dom ursprungliga och då blir det ett litet kvitto på också att barnet mår bättre 
och ju små ju mindre barnen är ju mer får man ju få dom kvittona för då kan man inte fråga 
barnet hur det mår, utan då tar man ju mer på hur människorna runt omkring rapporterar att 
barnet beter sig och hur  barnet signalerar att det mår när man inte kan fråga som man kan göra 
med äldre barn och vuxna. 

FL1: För förändring kan ju ske över tid så beteenden, vad är dina kommentarer till att alltså en 
plötslig förändring alltså över, över helgen så för ändras beteenden eller barnet börjar uppvisa 
symptom vid blöjbyten, när man ska tvätta, borsta tänderna i sin alltså sinnesstämning, blek, 
trött, låg energi?

Åsa: Ja du menar att det kommer på några dagar bara en sån kraftig förändring?

FL1: Ja.

Åsa: Ja det är ju anmärkningsvärt det brukar ju, det vanliga är att det kommer lite mer 
smygande skulle det komma en sån snabb förändring då skulle man ju verkligen vilja veta vad 
har hänt, då får man ju ändå en misstanke att det har hänt någonting som har varit traumatiskt 
för barnet, men att barnet inte kan uttrycka det med ord då, utan visar det på annat sätt. Men 
det beror ju lite på om det till exempel bara skulle vara en väldigt trötthet då skulle man ju 
också tänka är det nått kroppsligt så klart, så det beror ju lite på vad det är för typ av beteende 
barnet uppvisar om man tänker att det skulle kunna vara något psykologiskt eller psykiatriskt 
eller kroppsligt (ohörbart) så att det beror ju lite på vad det är barnet plötsligt visar upp.

FL1: Mm och vi kommer ju gå in mer detaljerat på det i morgon, men den här snabba 
förändringen då som sker på några dagar ifrån att, att det aldrig har varit nått problem vid 
blöjbyten och att barnet är glad och dansar och är positiv, till att förskolepersonal beskriver det 
som raka motsatsen, vad är dina tankar om det och då är det mycket liksom protest vid 
blöjbyten och dom beskriver ju den här rädslan och protesten då?

Åsa: Nej men spontant utifrån min kliniska erfarenhet så skulle jag ju bli mycket bekymrad 
och fundera över vad kan ha hänt, vad har barnet varit med om som ger den här plötsliga 
förändringen.

FL1: Och dom här symptomen som barnet då uppvisat efter den här plötsliga förändringen om  
barnet går tillbaka till hur det var innan alltså efter att den har blivit placerad i ett familjehem 
vad är dina tankar kring det?

Åsa: Ja du menar att om man flyttar på barnet och barnet hamnar i ett familjehem och sen 
börjar bli sig själv igen?

FL1: Mm.

Åsa: Och är som du  beskrev dansar och är glad och lite obekymmersam.

FL1: Ja.

Åsa: Men då brukar jag tänka att barnet mår bättre, att barnet visar det genom att gå tillbaka 
till sitt mera ursprungs jag och att det ett barn som dansar och skrattar och är glatt också är ett 
gladare barn än ett barn som protesterar och ledset och blekt och håglöst och barnet är tryggare 
igen. 

FL1: Mm den här förändringen…
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Åsa: (Ohörbart) framtiden att genom att flytt barnet eh gav ett positivt resultat.

FL1: Den här förändringen som jag beskriver den här utvecklingen som barnet gör genom att 
bli placerad i ett jourhem eller familjehem, är det en förändring som du har stött på i ditt yrke?

Åsa: Att dom ändrar beteende när dom kommer till ett annat hem eller?

FL1: Ja.

Åsa: Ja oh ja.

FL1: Mm skulle du kunna berätta mer om det?

Åsa: Jo men det har jag, jag har ju också det berättat att ett barn har varit ja men haft olika 
typer av eh beteende problem eller att barnet har varit just har haft olika symptom som 
nedstämdhet, oro och depression och visat upp det på olika sätt och sen att den nya familjen 
eller nya jourhemmet eller hemmet ser att barnet hämtar sig det brukar inte gå över en natt 
men att dom ändå kan rapportera nej men nu, nu äter han eller hon igen, han är gladare han det 
hör jag ganska ofta att det blir bättre, men det brukar inte gå så fort, det brukar ju ta ett litet 
tag. Men det beror också på vad barnet har varit med om och hur länge det har varit med om 
och också vem barnet är, för barn är ju så olika och har olika styrkor och svagheter, men det är 
ju en väldigt typisk förändring att dom mår bättre när dom kommer ifrån eller där dom har 
blivit misshandlade eller sexuellt utnyttjade. Sen kan dom ju också sakna så klart sina 
biologiska eller där dom bodde innan även om en förälder har misshandlat dom sexuellt eller 
fysiskt eller (ohörbart) så kan dom ju så klart tycka om den föräldern och länga efter den och 
också vilja tillbaka till den, det ser vi ju också. Men det finns också barn som absolut inte vill 
tillbaka och som visar det på många sätt också att dom är rädd för den personen eller inte vill 
träffa den personen alltså det kan vara både och. 

FL1: Jag är typ klar, har du fler frågor?

FL2: Nej jag tycker inte vi ska gå in i det nu i detalj.

FL1: Nej exakt det blir så.

FL2: Ja.

FL1: Ja men bra, så då Åsa tror jag att vi stannar där och så får vi fortsätta i morgon helt enkelt 
efter att du har fått ta del utav det materialet som du fick.

Åsa: Ja och har ni kommer ni på några fler generella frågor så kan vi ta det i morron också.

FL1: Absolut finns det någonting mer som du skulle vilja lägga till nu kanske någonting som 
jag och Lovisa glömt att fråga om eller som?

Åsa: Nej men jag kanske kommer på nått till i morron.

FL1: Mm.

FL2: Absolut och då är det jätte välkommet att du tar upp det med oss i morron och berättar. 
För som sagt det kan ju vara någonting du tänker på att det är viktigt att lyfta som är generellt 
bland beteende och liknande som vi eh inte har kunskapen om att komma på och fråga heller.

Åsa: Nej, nej precis jag ska fundera och kommer jag på nått så flaggar jag för det också.

FL1: Jätte bra.
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FL2: Absolut. 

FL1: Då avslutar vi förhöret, klockan är 08:56.

Förhöret avslutat.
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FL1: Då Åsa ska vi då ha några kompletterande frågor då utifrån förhöret som vi höll igår, och 
då tänker jag att vi kan börja gå in på ämnet skador som barn som har blivit utsatta för sexuella 
övergrepp kan få, dom man kan upptäcka och det som inte går att upptäcka. Så jag tänker att 
du kan få börja berätta fritt om det.

Åsa: Mm eh nått som är viktigt är att känna till att det ofta inte finns några synliga skador, så 
att bara för att ett barn är ser oskadat ut eller man inte hittar några skador så behöver inte det 
betyda att barnet inte har varit utsatt, det är viktigt att komma ihåg. Men det finns också skador 
beskrivna i litteratur och forskning som man kan hitta efter sexuella övergrepp. Och det är ju 
som har varit inne på tidigare till exempel graviditet hos flickor eller unga kvinnor, 
könssjukdomar av olika slag både oralt i munnen, analt eller vaginalt. Man kan hitta 
blåmärken, slitskador, slemhinneskador, brännmärken och då tittar man mycket på lokalisation 
alltså var på kroppen dom här skadorna finns. Och typiska ställen när det handlar om att man 
eller om misstanke om sexuella övergrepp det är ju dom här blåmärkena, såren, slitskadorna 
etcetera finns i munnen, svalget, på brösten eller torax överkroppen, på genitalier, insidan av 
lår eller ja rumpa stjärt. Ser man eh till exempel brännmärken efter cigarett eller efter annat 
blåmärken, sår, slitskador på dom ställena på kroppen så ska man tänka att det skulle kunna 
röra sig om sexuella övergrepp. Och sen också dom här det finns också beskrivet om man till 
exempel utför oralsex på ett litet barn så kan man skada den här lilla strängen som finns under 
tungan man kan också få en slemhinne skador eller få små (ohörbart) uppe i hårda gommen 
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och förtäcker är som små punktformiga blödningar som små knappnåls stora blödningar men 
den skadan kan uppkomma av andra orsaker också. Men det är en sån skada som man i 
(ohörbart) brukar beskriva kan orsakas av oral penetration. Också sår i skalpen eller bakom 
öronen om man tvingar ett barn till oralsex och då behöver hålla i huvudet på barnet för att få 
det gjort så kan man se eller finns det beskrivet att man kan hitta märken av förövarens naglar 
bakom öronen eller i skalpen på barnet. Så det är såna skador som man ja burkar beskriva att 
man skulle kunna hitta vid ett övergrepp. Men samtidigt så kan barnet naturligtvis vara helt 
utan skada, många förövare beskriver ju att man ser till att inte skada barnet för att det inte ska 
uppdagas eller uppmärksammas. Man kan också det finns beskrivet att man kan se att anus är 
förslappat eller uttöjt hos ett barn, det finns också viss litteratur som beskriver att man kan se 
förändringar i det så kallade mödomshinnan men där finns det lite olika där finns det beskrivet 
på olika sätt. Vissa säger att det är svårt att se och att det här med mödomshinna är ser väldigt 
olika ut alltså vid födseln och att det egentligen inte finns nån det är inget man spräcker eller 
så. Där finns det lite olika beskrivningar och man gör på olika sätt i olika länder också, det är 
lite kulturellt. Sen så vet vi ju också att slemhinnesår till exempel läker väldigt väldigt fort. 
Och att det behöver inte bli några bestående ärr eller missbildningar eller men i underlivet på 
ett barn efter till exempel anal eller vaginal penetration. Så även om det finns skador från 
början så läker det fort. 

FL1: Mm hur fort läker barn i underlivet alltså analt, vaginalt, oralt?

Åsa: Det skulle jag inte våga svara på  utan att läsa på.

FL1: Mm.

Åsa: Eftersom jag väldigt sällan också utför dom här, jag gör ju inga rättsundersökningar 
(ohörbart) undersökningar eh det skulle jag fråga en rättsläkare eller eventuellt en barnläkare, 
det vågar jag inte ge mig in på. Jag har bara läst om det och även sett bilder till exempel när 
jag har varit på konferenser som just handlar om sexuella övergrepp mot barn. 

FL1: Och bara för att jag inte ska göra några egna antaganden och för tydlighetens skulle så du 
började med att berätta att det ofta inte finns så synliga skador på barn och varför är det på det 
sättet?

Åsa: Jag tror att många förövare jag har ju också träffat en del förövare i mitt yrkesliv som 
vuxen psykiater och jag har ju också läst många (ohörbart) och fått många fall dragna för mig 
särskilt i den här Interpol gruppen jag är med i där det ofta diskuteras fall. Så dom förövare till 
exempel som inte har tillgång till så många barn kanske använder sitt eget barn eller ett barn 
man har i sin närhet det vill säga i sin familj eller i sin släkt eller inte har tillgång till många 
barn i alla fall. Så är man ganska så noggrann att inte ge skador på barnet därför att man är 
rädd att det ska uppdagas av till exempel andra familjemedlemmar eller på vad heter det day 
alltså förskolan eller i skolan att man är försiktig men också att man inte vill skada barnet göra 
illa barnet så pass att barnet sen medverkar eller ställer upp på övergreppen. 

FL1: Mm.

Åsa: Så att jag tycker att det brukar synas en viss medvetenhet hos förövare att inte skada 
barnet för att optimera chanserna att få fortsätta med övergrepp.

FL1: Okej har du några ytterligare frågor gällande skadebild?

FL2: En nej.

FL1: Nej Åsa finns det någonting mer som du skulle vilja tillägga just gällande ämnet skador?

Åsa: Nej inte vad jag kan komma på nu nej. 
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FL1: Bra då tänker vi att dom kompletterande frågorna utifrån det generella förhöret som vi 
genomförde med dig igår är klara. Och innan vi går in på dom lite mer specifika frågorna så 
undrar vi det här materialet som du har fått ta del utav, känner du har blivit färgad utav det 
materialet alltså utifrån dina svar igår i det generella förhöret, att det har påverkat dina svar så 
att säga?

Åsa: Eh på ett sätt kan det ha påverkat för jag, jag märkte att jag tvekade när jag skulle prata 
om blöjbyte därför att jag hade läst väldigt mycket om det så att jag nästan inte ville säga det 
ordet. Men samtidigt så vet jag ju att det är ju någonting alltså en företeelse som små barn är 
med om och där dom kan protestera så som den här flickan gjorde, så att jag valde ändå att ta 
upp det men jag, jag noterade själv att jag tvekade i huvudet att gå in på det överhuvudtaget i 
det generella förhöret. Men jag valde ändå att göra det eftersom jag tror att jag hade gjort det 
ändå även om jag inte hade inte läst förundersökningsprotokollet så hade jag nog hamnat där 
ändå. Kanske eftersom vi pratade om så små barn och ni frågade om så små barn som 
fortfarande har blöjor. 

FL1: Ja bra, bra då ska vi gå in på, på det materialet då som du har fått ta del utav. Och vi 
tänker att du kan få börja uttala dig fritt om det dina observationer och iakttagelser och ja men 
tankar helt enkelt om det materialet och våran målsägande.

Åsa: Ja det var ett gediget material och det var mycket att läsa, men jag, jag blir ju väldigt 
bekymrad när jag läser chatt konversationerna det är ju ett anmärkningsvärt beteende, 
anmärkningsvärda önskningar och fantasier och som det beskrivs i chatten att det även är 
utfört tillsammans med det materialet som jag förstår att ni har hittat och granskat. Så är ju 
några av scenerna som beskrivs några av dom sexuella övergreppen som beskrivs eller det 
materialet är ju välkänt bland annat det är när man hänger upp ett barn upp och ner och häller 
stearin och så vidare det är material som jag har inte sett men har tagit del av i tidigare fall jag 
har fått till mig. Så det är ett välkänt material och väldigt väldigt grovt material och det känns 
märkligt att det bara skulle hamnat i någons dator utan att man har själv ansträngt sig för att få 
tag i det och att det är så mycket material och att det är just ja men  

 
 
 

FL1: Ja.

Åsa: Jag noterade också den här förändringen som beskrivs från förskolepersonal att hon där i 
april ändrar att hon innan var ett glatt barn som hoppade och dansade och var glad även om 
hon hade kunde beskrivit en försenad språkutveckling så uppfattade man henne som ganska 
glad och obekymrad vad jag förstår men att hon därefter ändrade ganska så plötsligt sitt 
beteende till att vara blek och lite hålögd eller ledsen och att hon blev så rädd och protesterade 
så pass vid blöjbyte som hon gjorde eller tvätt då som hon gjorde. Att det är oroväckande det 
som beskrivs och det är tydligt sån signal som man inom då psykiatrin och även inom 
barnmedicin reagerar på när ett barn plötsligt förändrar sitt beteende. Och då bör man liksom  
utröna vad hände vid tiden för den här beteende förändringen. Och nu kan man ju inte fråga 
den här flickan eftersom hon inte som jag förstår det har så utvecklat språk och hon är också så 
ung. Hon visar ju tydligt på andra sätt att hon inte mår bra och signalerar (ohörbart) hon inte 
accepterar.  

 

FL1: Mm vad var du klar där?

Åsa: Ja.

FL1: Ja för det är ju våran teori det är ju att det är i april månad som vi misstänker att det här 
ska ha skett det som misstanken avser då.
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Åsa: Mm.

FL1:  

Åsa: Mm.

FL1:  
 

 

Åsa: Just det.

FL1: D  
 

 
 Och då är det ju precis som du 

nämnde här då som står i materialet att hon är trött och hennes humör är inte som det var förut 
för då brukar hon komma in glad och skratta och krama personalen, men nu så är det inte på 
det sättet längre. Och sen också att hon börjar spänna sig och sparka vid blöjbyten. Och innan 
den 19/4 så har dom aldrig haft problem gällande blöjbyten med målsägande. Och att hon nu 
är rädd och gråter och skriker, dom har sagt i förhör att man ser på hela kroppen att hon inte 
vill att man ska röra hennes slida eller anus och att hon visar med hela sig, sparkar ordentligt 
spänner sig ordentligt och skriker nej nej. Också på fråga när personalen märker då att hon är 
rädd så ser man det på ansiktsuttrycket och att hon börjar gråta redan när man tar av byxorna 
på henne. Och jag tänker att du ska få kommentera det som jag nyss läste upp gällande den här 
plötsliga förändringen men också iakttagelserna gällande att hon börjar gråta redan när man tar 
av henne byxorna. 

Åsa:  
. Och avseende hennes beteende så visar hon ju väldigt 

tydligt att hon inte vill att nån ska ta av eller ta av henne byxorna någonting som hon inte har 
visat tidigare  men nu har hon varit med om någonting som gör det är en tolkning att hon har 
varit med om någonting som gör att hon inte vill att nån ska ta av  henne byxorna därför att 
hon kopplar ihop det med någonting traumatiskt som hon har varit med om, som innebar att 
man tog av henne byxorna eller försöker röra slidan eller anus. Och att hon visar det på ett 
tydligt sätt utan ord men med hela sin med det hon har att använda i form av kommunikation 
alltså med kroppsspråk att hon blir ledsen (ohörbart) spretar eller spänner försöker att 
undkomma. Och att det är en förändring att hon inte har visat det tidigare men plötsligt visar 
det, det tyder ju på att hon har varit med någonting som hon själv kopplar ihop och att hon 
reagerar när man vill ta av henne byxorna. Så får hon sån här förväntans ångest att hon vet att 
eller är rädd för att någonting ska hända som hon då troligen har varit med om.

FL1:  
 hur stor är sannolikheten att det kan ha varit på det här sättet 

utifrån att bedöma hennes symptom som hon helt plötsligt börjar uppvisa på förskolan?

Åsa: Det har jag svårt att svara på i procent eller så, men min erfarenhet av såna här små barn 
det är ju att dom visar på annat sätt än med ord även större barn väljer ju oftast inte kanske 
eller vågar inte protestera med ord, men hon har ju inte orden som möjlighet.

FL1: Mm.

Åsa: Jag kan (ohörbart) men för mig är det i alla fall sannolikt att hon har varit med om 
någonting som rör någonting traumatiskt eller någonting smärtsamt som rör att ta av byxorna 
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och någonting som rör underlivet eftersom hon reagerar så kraftigt på just det. 

FL1: Mm ja, och det här sättet att protestera på är det, är det ett sätt som du har stött på 
tidigare i under din karriär som verksam?

Åsa: Mm ja och då särskilt faktiskt hos just mindre barn därför när dom är äldre så kanske 
dom mer fryser alltså freeze eller dissocierar stänger av sig för att dom kan räkna ut att om jag 
bara ligger still nu och försöker slappna av så kanske det här är klart snart eller dom räknar 
inte att om inte jag ställer upp på det här så kommer det här hotet att hända som han eller hon 
har hotat mig med. Men ett sånt här litet barn har ju inte konsekvenstänk på det sättet och är 
inte så smart om du förstår vad jag menar, utan dom kanske hellre protesterar genom det med 
dom verktyg dom har det vill säga med kroppen när orden eller med att skrika gny gnälla 
protestera. Så att med min erfarenhet så är det någonting som barn i den åldern gör det kan 
också vara så att dom skriker eller ropar nej eller sluta om dom inte har så många ord liksom i 
den åldern. Men att dom ändå försöker och streta emot men dom är ju också små så att det är 
ju deras kraft är ju oftast ingenting jämfört med en vuxen person ja. 

FL1: Och det här beteendet då som våran målsägande uppvisar vid blöjbyten och när man ska 
ta av henne byxorna skulle du beskriva det här som ett normalt beteende för en två och 
halvåring vid blöjbyten?

Åsa: Nej det tycker jag inte, det skulle jag inte beskriva som ett normalt beteende utan mer ett 
avvikande beteende. 

FL1: Mm och när ska tänka på hur jag ska formulera frågan, har du stött på det här avvikande 
beteendet tidigare och om du har det vad har det rört sig om då eller har vad har man varit 
orolig eller misstänkt för ska ha hänt?

Åsa: Jag har ju fått beskrivet för mig barn som har (ohörbart) på det här sättet plötsligt att det 
varit en plötslig förändring och att det är på det sättet man också har börjat misstänka att det 
har skett sexuella övergrepp och att man kanske därefter också har gjort en orosanmälan och 
det kan ha visat sig att det rörde sig om det för att man kanske då har hittat en viss bevisning i 
form av filmat övergrepp eller så alltså sparat. Det har jag fått beskrivit för mig vid flera 
tillfällen under min karriär i det här ämnet, både fall i Sverige och fall som jag har fått som 
man har dragit på konferenser som har handlat om brott mot barn då. 

FL1:  
 

Åsa: (Ohörbart).

FL1: Ja och hur stor eller vad är dina tankar kring det att det kan vara på det sättet?

Åsa:  
 

 

FL1:  
 

Åsa: Jag tror att dom allra flesta spädbarn eller barn två år och under har varit med om att få 
stolpiller vid feber (ohörbart) små barn som inte tar emot tabletter eller oral lösning, eh och 
min erfarenhet är inte att barn ska jag säga som här snabb och tydligt beteendeförändring efter 
ha fått stolpiller. 
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FL1:  
 

 
 

 
 

 
 

Åsa: Ja men det är inte det är också min erfarenhet både min privata erfarenhet och min 
kliniska erfarenhet att barn inte tyr sig så snabbt till en okänd person och sträcker upp armar 
eller kallar fel person för mamma eller pappa. Det skulle jag inte säga är vanligt 
förekommande alls. Jag har sett hos patienter som jag har träffat just på den här mottagningen 
för traumatiserade barn, alltså barn som har varit med om sexuella övergrepp eller fysiks våld 
där har jag stött på det att barn med en ja dålig anknytning eller som har varit med om 
traumatiska saker i livet gör på det här sättet, alltså inte har den integriteten och som är orädda 
och som kan vara komma väldigt nära första gången att det är som du beskriver dom kan vilja 
sitta i ens knä dom är helt orädda när man tar i dom, dom ställer upp på läkarundersökningar 
utan att protestera, ibland så tyr dom sig inte till sina föräldrar utan tyr sig till annan personal 
eller tyr sig inte till nån utan bara går med på saker. Det har jag sett i min profession flera 
gånger och då har det ju varit barn med en dålig anknytning eller med trauma bakgrund. 

FL1: Mm ja.

Åsa: Det är inte vanligt förkommande att barn i den åldern tyr sig till vem som helst eller 
räcker ut armarna. 

FL1: Mm.

Åsa: Eller kallar en person som inte är mamma eller pappa att man kallar dom för mamma 
eller pappa, det är ju inte heller vanligt förekommande. 

FL1: Kan bli lite tyst ibland när man behöver tänka på hur man ska formulera…

Åsa: Jaja det är helt okej.

FL1: Frågor.

(FL pratar med varandra i bakgrunden ohörbart)

FL2: Vad säger din erfarenhet om varför ett sånt här litet barn kan få en sån rubbad 
uppfattning om bemötande med olika personer och främmande människor och?

Åsa: Ja det är ju att, att man inte har en trygg anknytning att man har inte knutit an till sin 
trygga person alltså den som man har inte kunnat utveckla en trygg anknytning, utan man har 
det man kallar för otrygg eller så och att man också inte har fått utveckla sin integritet. Att 
någon har brutit mot barnets integritet upprepade gånger vilket gör att barnet inte känner 
(ohörbart) integritet och inte heller har lärt sig integritet och därför kan sätta sig i knät på 
okända eller ta på okända komma för nära, för att dom har inte fått lära sig det kanske andra 
vuxna inte har visat barnet integritet utan har tagit på dom eller utnyttjat dom. Det är min tanke 
kring det här att hon söker sig till vem som helst men också att det kan vara en otrygg 
anknytning att man vet inte vilken vuxen, man går till vilken vuxen som helst. Man går dit 
man, man tror att man kan få bekräftelse eller mat eller trygghet eller värme, att man inte är så 
selektiv. Och jag blir alltid illa berörd när jag träffar den här typen av barn med den här typen 
av beteende för att min erfarenhet är att det har inte varit någon bra uppväxt. Så för mig är det 
en varningssignal när barn uppvisar den här sortens beteende på sjukhuset till exempel där jag 
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träffar barn. 

FL1:  
 

 
 

Åsa: Det är att det är ett avvikande beteende, det är det. Det är ett absolut avvikande beteende 
hos ett sånt litet barn eller ja hos barn generellt att göra så. Och ett oroväckande beteende. 

FL1: Att det är ett oroväckande beteende skulle du kunna utveckla det mer?

Åsa:  
 

 
 

FL1:  
   

   
 

 
 

 
 
 

 plats eller skulle du beskriva att det här är något mer som är i henne förstår du min 
fråga?

Åsa: Ja nej men jag tänker att det hon har varit med om någonting som hon förknippar med 
blöjbyte eller ta av byxorna eller att (ohörbart) underlivet, hon har varit med om någonting så 
pass traumatiskt att det här beteendet sitter kvar.

FL1: Mm.

Åsa:  så har 
hon varit med om någonting och att det sker sån plötslig förändring tyder ju på att någonting 
måste ha skett mellan sista gången hon var gjorde det här på ett normalt eller ett vanligt sätt 
och nästa gång när hon reagerar eller gör precis tvärtemot vad hon har gjort tidigare 
någonstans där emellan måste det ju eller måste men så tänker jag att där har hon varit med om 
någonting så pass att hon ändrar sitt beteende. Plötsligt och väldigt kraftigt och att det sen 
sitter kvar att det inte försvinner efter några dagar för att  det 
stärker ju bara min misstanke om att det har varit nått väldigt traumatiskt. 

FL1: Mm.

Åsa: Eh kanske någonting som gör att det sitter kvar i hennes minne att hon minns det så väl 
och att hon fortsätter och protestera och fortsätter och bli rädd. Fortsätter och skrika och värja 
sig när saker händer som påminner henne om det här traumatiska, det vill säga när man 
försöker ta av henne eller ja men behöver beröra underlivet som man behöver göra när man 
tvättar ett barn eller byter blöja på barn. 

FL1: Mm.

Åsa:  
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 Och 

för mig stärker ju bara misstanken om att det verkligen var något traumatiskt som hände där 
och inte bara att det var ja någonting som fick henne att protestera en gång.

FL1: Mm ja.

Åsa: Och då tänker jag att grus i blöjan inte skulle skapa en sån kraftig beteendeförändring och 
inte heller en sån ihållande beteendeförändring. 

FL1: Ja jag läste ju upp tidigare där också att  har, har observerat att 
målsägande kastar sig runt halsen på folk hela tiden alltså gränslöst  beskriver hon det som. 
Men du, du har ju förklarat och även utvecklat det för oss i dina tidigare svar. Så jag tänker att 
vi kan gå vidare till att målsägande vaknar på nätterna och skriker. Att det verkar som att hon 
drömmer mardrömmar och att i början var det helt hysteriskt.  

 det är i april 
månad som målsägande börjar drömma mardrömmar. 

Åsa: Just mardrömmar är väldigt vanligt hos traumatiserade både barn och vuxna, och 
någonting som vi i det här trauma på den här trauma mottagningen där jag jobbar men även i 
vuxen trauma team som jag har arbetet i har jobbat jätte mycket med. Med patienterna där 
(ohörbart) också att det blir ofta kraftiga mardrömmar som kan vara jätte svåra och kan leda 
till sömnstörning därför att patienten vill inte somna därför att mardrömmarna är så pass 
jobbiga. Så det är väldigt vanligt bland traumatiserade både barn och vuxna. 

FL1: Skulle du beskriva det som att det är förekommande eller vanligt hos barn som har blivit 
utsatta för sexuella övergrepp?

Åsa: Jag skulle säga att det är vanligt hos barn både fysiskt misshandlade och utsatt för 
sexuella övergrepp ja.

FL1: Okej, vi går vidare till läkarundersökningen då som genomfördes  
 beskrivit hur målsägande har 

varit under den här läkarundersökningen och hon beskriver ju målsägande som hysterisk när 
läkaren tog prov i underlivet och att målsägande hade kastat sig runt halsen på 

 då. Att målsägande skrek mycket och när dom skulle topsa i munnen så 
lyckades inte läkaren göra det så då fick . Och då på frågan 
varför läkaren inte klarade av att topsa, så svarar  att målsägande klamrade 
sig fast vid henne, och hon höll i jätte hårt runt hennes nacke. Jag tänker att du kan få börja 
kommentera det, dina tankar runt det?

Åsa: Ja fast det man ser ju det här händelseförloppet framför sig och då ser man ju ett barn 
som, som gör allt för att söka hjälp för att söka skydd hos i det här fallet då  

. Och att hon gör allt för att undkomma den här undersökningen både vad det 
gäller underlivet och munnen och det går ju precis i linje med vad dom har beskrivit på 
förskolan att hon protesterar vid blöjbyte vid beröring eller vid förvänta av beröring av 
underlivet eller anus för att hon även när man tar av byxorna och då förstår man ju att den här 
undersökningen måste ha varit oerhört traumatiskt och hon visar ju det går ju som en röd tråd 
hon visar igen att hon inte vill bli berörd i underlivet och att hon som jag tolkar det har varit 
med om någonting som skrämmer henne så och att det är därför hon protesterar på det sätt hon 
kan. Med att klamra sig fast vid en trygg person vid att försöka protestera kanske gömma 
munnen eller försöka hålla ihop benen och så att inte den här undersökningen ska kunna ske, 
för hon vet ju inte vad som kommer att hända utan hon kopplar ihop det här med någonting 
traumatiskt som hon har varit med om det är min tolkning av situationen och då får man ju 
verkligen misstanke också om att hon har varit med om någonting i munnen också, just för att 
hon protesterar så när man ska topsa i munnen.
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FL1: Mm.

Åsa: Och självklart då tänker man ju om hon har varit med oral penetration också,  
 

FL1: Mm.

Åsa: Oral penetration på småbarn är ju det försöker dom ju alltså det kan ju vara så att dom får 
svårt andas, att dom får kräk reflex och att man inte ja ofta att dom kanske kämpar för sitt liv 
just för att (ohörbart) kanske ja får (ohörbart) och också får kräkreflex av det.

FL1: Mm.

Åsa: Vilket sen kan leda till att man har svårt att borsta tänderna eller gå till tandläkaren det är 
jätte vanligt när det gäller vuxna patienter som har varit med om sexuella övergrepp nån gång i 
livet att dom har väldigt svårt att gå till tandläkaren och att man också behöver specialist 
tandvård för att ta sig igenom ett helt vanligt tandläkarbesök, ibland behöver man bli sövd för 
att genomgå och då handlar det om vuxna personer som också kan resonera kring det här och 
vet att tandläkaren är ofarlig men det är ändå det är så traumatiskt och så förknippat med det 
man har varit med om så att tandläkarbesök blir helt omöjliga. Många äldre personer som jag 
träffar som har varit med om sexuella övergrepp som har innefattat oral penetration har jätte 
dålig tandstatus för att man har valt att under årens lopp absolut inte gå till tandläkaren oavsett 
vad man har haft för besvär i munnen. Därför att det är så traumatiskt och det var såna som 
inte klarar av att borsta sina egna tänder, dom klarar inte ens borsta tänderna på sig själv. 
Vilket också ger en väldigt tålig tandstatus hos vuxna. 

FL1: Mm  har ju också observerat målsägandes tandstatus, hon beskriver att 
det är svart bak i tänderna och att hon tror att hon har hål i tänderna.

Åsa: Och det är ju också så att hål dålig tandstatus hos barn generellt i Sverige som är födda 
och har bott i Sverige och har haft tillgång till den tandvård vi har gratis det är ett mycket 
allvarligt observandum när barn som bott i Sverige som har haft tillgång eller möjlighet att få 
den tandvård vi har att dom har dålig tandstatus det är alltid observandum eh och vi i 
barnskyddsteamet till exempel (ohörbart) Sverige ser alltid det som en varningsflagg. 
Antingen för omsorgssyfte eller för psykisk sjukdom hos föräldrar eller det är alltid en 
varningssignal när barn har dålig tandstatus.

FL1: Mm.

Åsa: Men det kan ju också vara att hon inte har att dom har haft svårt att borsta tänderna på 
henne för att hon har protesterat. Och därför har (ohörbart) färgat eller hål i tänderna.

FL1: Okej,  fortsätter också berätta att, att efter att dom hade undersökt 
målsägande så vred hon sig om och kastade sig runt halsen och höll i. Hon var jätte arg, jätte 
ledsen och jätte förtvivlad, hon grät och hon kunde inte ens sätta på henne blöjan därinne i 
rummet utan hon var tvungen att ta med målsägande ut. 

Åsa: Ja det stärker ju också bara att misstanken om att hon har varit med om något väldigt 
traumatiskt som hon har reagerat kraftigt och fortsätter att reagera på hon har inte kommit över 
det eller kommit vidare. 

FL1: Mm och nu då med risk för lite repetition vi kommer gå in på det här med blöjbytet eller 
blöjbytena igen. För det är ju ett datum den 19:e april det är då för första gången någon utifrån 
observerar då det här beteendet vid blöjbytena eller det här plötsliga förändrade beteendet.

Åsa: Ja. 
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FL1: Och då är det ju att hon skriker, är rädd, hysterisk, gråter, spänner benen och sparkar, hon 
är rädd skriker nej nej och aj aj, och det här med alltså att hon börjar gråta redan när man 
börjar ta av henne kläderna. Och är det här symptom som barn i två till tre års åldern som har 
blivit utsatta eller som man misstänker har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan uppvisa vid 
en situation som ja byta blöja?

Åsa: Ja det är det. 

FL1:  

Åsa: Det låter osannolikt att grus i blöjan skulle leda till en sån kraftig och även ihållande 
reaktion. 

FL2: Och såna här stolpiller som används vid feber, vad tänker du kring dom?

Åsa: Jag tänker att det är samma sak att det är ganska det är osannolikt att ett tillfälle eller 
några par tillfällen med stolpiller skulle leda till en sån kraftig och en sån ihållande reaktion 
och särskilt med tanke på att nästan varenda två eller treåring nån gång i livet har fått stolpiller 
då skulle vi se det här beteendet hos fler barn, om det vore så. Dom alla flesta har säker också 
fått barr eller nån liten grus eller sand i blöjan eller nått annat vasst nån gång, men det 
beteendet den här flickan visar upp är ju inte ett vanligt förekommande beteende. Och det har 
ju också förskolepersonalen vittnat om och dom gissar jag har bytt många blöjor i sina dar och 
reagerar ändå kraftigt på hennes beteende både på att det kom plötsligt men också att det är så 
pass kraftigt försvar hon visar, hon protesterar så pass kraftigt att dom också reagerar. Och jag 
tänker att dom byter blöjor varje dag på barn i den åldern och ändå reagerar på det och skulle 
barn reagera på grund av stolpiller eller grus så skulle dom se det oftare och inte reagera så 
kraftigt på det. 

FL1: Mm ja och om vi går vidare till alltså tandborstning och matintag. Vi har ju fått beskrivet 
för oss att målsägande vägrar öppna munnen när dom ska borsta tänderna på henne och att 
man inte får in något annat än mat. Och att i början  så var det men det 
var omöjligt och borsta tänderna på målsägande, men efter ett tag så har det börjat gå att borsta 
tänderna på målsägande, men att hon då får kräkreflexer och hon får även kräkreflexer när hon 
till exempel äter banan tar en stor tugga av en banan.

Åsa: Ja.

FL1: Vad är dina tankar gällande det att det är på det här sättet?

Åsa: Det glädjer mig att hon att det går framåt för henne och  
, jag kan inte undvika att tänka så eftersom jag jobbar mycket med 

just behandling av barn så känns det ändå (ohörbart) att höra att det går framåt. Och det brukar 
vara att när dom kommer i trygg miljö och lär sig att det faktiskt bara handlar om 
tandborstning och inget annat så brukar det kunna gå att komma vidare, inte alltid men det 
brukar bli lättare men det kan också leda till livslånga problem med tandborstning, 
bananätning eller isglass eller glassar, glasspinnar eller annat som påminner om övergrepp. 
Det finns ju väl beskrivet över vuxna personer som sen kan sätta ord på det i vuxen ålder och 
berätta om att det triggar minnet av till exempel oral penetration och att man har svårt med 
tandborstning och att man kanske får kräkreflex eller att det triggar minnen så pass att man 
faktiskt väljer att undvika.

FL1: Mm finns det ett samband mellan kräkreflexer och sexuellt våld genom munnen, alltså 
att man har…

Åsa: Ja det har ingen kliniska (ohörbart) får jag det beskrivet jag har fått det beskrivet många 
gånger särskilt av vuxna patienter som är duktiga på att sätta ord på det. Så jag kan jag vet inte 
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jag har läst om det och jag har fått det beskrivet för mig många gånger att man har väldigt lätt 
till kräkreflex vid till exempel just bananätning eller tandborstning eller glass eller annat som 
ska in i munnen. Så har jag fått det beskrivet av patienter som har varit med om sexuella 
övergrepp som då innefattar oral penetration. Eller att man har tvingat in andra saker i munnen 
som en del i kanske fysiskt våld också eller förnedring. 

FL1:  fortsätter och berättar hur det blir för målsägande vid 
tandborstningen och hon beskriver att hon inte vill öppna munnen och att hon biter ihop, och 
då så får man försöka på framtänderna men då skriker målsägande, hon blir verkligen skitarg 
när man ska borsta tänderna på henne, hon blir också jätte ledsen och hon blir helt hysteriskt 
ledsen när man ska borsta tänderna, vad är dina tankar gällande det här beteendet vid just 
tandborstning?

Åsa: Eh ja det påminner ju om hennes sätt att protestera mot blöjbyte, hon gör lite på samma 
sätt hon försöker och säga hon använder dom ord hon har nej eller aj, och det är hennes sätt att 
kommunicera kanske att hon är rädd för att det ska göra ont och hon vill inte. Hon vill inte och 
det visar hon också tydligt med sitt kroppsspråk. Och att det är just underlivet och munnen får 
ju tankarna att gå till eller misstanken att gå till just sexuella övergrepp som ofta innefattar 
mun och underliv alltså både vagina och anus då.

FL1: Är det här ett vanligt beteende hos två, två och ett halvt åringar vid tandborstning eller 
när dom äter banan?

Åsa: Nej.

FL1: Nej.

Åsa: Nej det är det inte. 

FL1: Och skulle du kunna utveckla varför det inte är ett vanligt beteende?

Åsa: Ja men kanske att dom flesta barn förknippar tandborstning med tandborstning och inte 
med sexuella övergrepp eller våld.

FL1: Mm.

Åsa: Eh och sen finns det ju barn så klart som inte tycker att det är roligt att borsta tänderna 
därför att det är en tråkig stund och någonting man är tvungen att göra men det vanliga är ju 
inte enligt min erfarenhet att barn protesterar så pass att man dessutom kanske då får dålig 
tandstatus eller att det är så pass besvärligt som  beskriver det och som 
också förskolepersonalen beskriver att det är så, så svårt med blöjbyte det är inte min 
erfarenhet sen kan barn protestera måttligt inför det mesta som är lite tråkigt eller som är 
tvång, men det är ju inte det vanliga att det är så besvärligt.

FL1: Mm och det här sättet som, som du har fått beskrivet för dig nu alltså hur våran 
målsägande protesterar vid tandborstning och blöjbytet skulle du utifrån din erfarenhet 
bedöma det här som ett måttligt sätt att protestera på?

Åsa: Nej det skulle jag inte utan det här är ju mer än måttligt, det här är ju ordentliga  hon 
protesterar nog med det hon kan.

FL1: Mm kan finns det en möjlighet att målsägande kan protestera på det här sättet för att hon 
inte gillar tandkrämen?

Åsa: Nej det tycker jag låter helt orimligt och dom har säkert provat olika sorters tandkräm 
eller utan tandkräm och då skulle jag, då skulle hon inte även protestera mot banan eller mot 
nej det låter, det låter orimligt tycker jag.
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FL1:  
 kan det ha varit på det här sättet som han beskriver utifrån hennes beteende?

Åsa: Ja det tycker jag. Det skulle ju kunna förklara hennes rädsla för både tandborste och 
banan och hennes sätt att protestera. I mina öron låter det som en rimlig skulle det kunna vara 
en rimlig förklaring till det här plötsliga och ordentliga beteendeförändringen.

FL1: Mm misstänkt har ju även, även skrivit i chattar och nu kommer jag använda hans ord.

Åsa: Mm.
FL1: Då att han har försökt knulla målsägande men att målsägande stretar emot så mycket så 
att han behöver hjälp med nån som håller i henne, han har också skrivit i chatt att han har 
lyckats få in hela nästan, han skriver att han har lyckats få in en liten slät dildo. Kan det här 
vara en rimlig förklaring till varför våran målsägande uppträder som hon gör vid blöjbyten just 
att hon protesterar på det här sättet?

Åsa: Ja det tycker jag att det skulle kunna det skulle absolut kunna vara en rimlig förklaring 
till hennes beteende.

FL1: Mm och det här sättet att protestera på nu, nu återgår vi lite till blöjbytena igen för att vi 
pratade nyss om just tandborstningen men det här sättet att protestera på, kan det bero på att 
hon inte gillar att byta blöja eller inte vill byta blöja eller?

Åsa: Jag tycker att hon protesterar mycket mer än så, om det bara hade varit tråkigt att ligga 
stilla vilket många barn tycker att dom är otåliga dom vill att det ska gå fort, men då brukar det 
funka med att man gör det stående att man tar av byxorna eh om det bara är kiss i blöjan att 
man drar av snabbt på med nästa blöja brukar det inte vara några problem, men här bli hon ju 
rädd bara man tar av byxorna. Och jag tycker också att hennes protester inte står i proportion 
till som att hon inte vill att det är tråkigt att ligga stilla eller att som man också beskriver att 
vissa barn kan vara höjdrädda att det är obehagligt att ligga på ett skötbord, då försöker man 
sänka eller göra det på ett annat sätt. För mig det står inte i proportion till hur mycket hon 
protesterar för som jag tolkar det så protesterar den här tvååriga flickan med allt vad  hon har. 

FL2: Det man brukar ibland prata om barn går in i nått som kallas trotsåldern ibland, och 
skulle du säga att det här är en normal trots reaktion hos barn i den här åldern?

Åsa: Nej det skulle jag inte säga för barn brukar inte trotsa med panik eller med skrik eller 
alltså inte som det beskrivs här nu har ju inte jag sett den här flickan men som det beskrivs så 
låter det inte bara inom citationstecken som trots, utan jag får beskrivet tolkar jag det som att 
hon är ordentligt rädd och att hon har varit med om något som har gjort henne rädd. Och att 
det kommer så plötsligt trots brukar komma smygande, inte från en dag till en annan och det 
brukar inte vara så här kraftigt. 

FL2: Mm.

FL1: Kan det handla om att om att målsägande är hård i magen och att det kan vara en 
anledning till att hon protesterar på det här sättet?

Åsa: Nej om dom är hårda i magen vanligen så brukar det ju vara då brukar dom ha ont i 
magen, och sen brukar det när väl bajset har kommit ut så brukar dom inte ha ont längre och 
då brukar dom bli lugna. Och när väl bajset har kommit ut det är ju då man brukar byta blöja, 
så att nej jag det är ju mer om ett barn är förstoppat så pass att man måste ge lavemang via 
ändtarmen det kan ju barn uppleva traumatiskt och då kanske man också måste hålla i barnet 
för att kunna genom föra den här det så klart kan vara en triggare (ohörbart) det kan göra ont, 
både för att man har ont i magen därför att man är förstoppad att ändtarmen är full med hårt 
packat bajs och att man dessutom ska föra in alltså utföra ett lavemang det kan vara 
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traumatiskt för barn. Om man har använt sig av såna metoder det kan man ju förknippa men då 
brukar ju när väl det här är över alltså då brukar ju barnet bli lugnt igen. 

FL1: Ja och jag tänker att vi kan gå vidare till observationer och iakttagelser gällande 
målsägandes   

 målsägande hon pratar inte och ja betedde sig då på det  här sättet vid 
blöjbytena, att hon var hysterisk och att då det upptäckes första gången den 19:e april 2022, 
hysterisk när man ska borsta tänderna på henne,  beskriver att hon har ett 
kroppsspråk som talar för att hon vill skydda sig själv, mardrömmar, skriker i sömnen, slänger 
sig i famnen på alla, inte ett ålders adekvat beteende och otrygg anknytning,  

 då är inte det här en plötslig förändring utan med tid då så funkar det bättre 
med tandborstningen det funkar bättre med blöjbytena, hon har också börjat gå lite på pottan 
själv, hon har börjat prata, skriker inte lika mycket, hon är mindre rädd och mindre orolig och 
drömmer mindre mardrömmar och nu så kastar hon sig inte i famnen på alla och vi har fått det 
beskrivet som att hon har börjat utveckla ett jag.

Åsa: Just det.

FL1: Ja och kan den här förändringen då som har skett successivt över tid  jag 
tänker att du kan få berätta om det och vad dina tankar gällande det är?

Åsa:  
 

 
 

 
 

FL1: Mm är det här, är det här en positiv förändring som, som barn kan göra som har blivit 
utsatta för trauman, sexuella övergrepp?

Åsa:  
 
 

 
 

FL1: Mm och det här nu som vi har pratat om under förhöret, symptomen vid blöjbytena och 
vid tandborstning och när hon ska äta mat, kan det vara på något annat sätt än det som vi 
misstänker ska ha skett, alltså det misstanken avser grov våldtäkt mot barn?

Åsa: Mm alltså hennes beteende tillsammans med vad den misstänkte skriver i sina chattar vill 
göra att han har gjort, och med tanke på det material han har konsumerat eller (ohörbart) men 
alltså har i alla fall i sin dator så och hennes beteende och tiden så på nått sätt så faller 
(ohörbart) ser på hennes beteende så får det en förklaring som känns rimlig, men det är ju inte 
mitt jobb att bestämma men som psykiater så letar man ju alltid anledning till beteenden. 
Rimliga anledningar och i det här fallet känns det ju som en rimlig anledning till hennes 
plötsliga beteendeförändring och också att hon återgår till ett mer till ett tryggare beteende ett 
mer normalt beteende när hon hamnar i trygghet. Men hon kan ju varit utsatt för andra 
traumatiska saker det behöver ju inte vara oral penetration av penis det kan ju vara att man har 
stoppat in en dildo eller någonting annat i munnen på henne tvingat in någonting som gjort att 
hon blir väldigt rädd för att få saker i munnen. Nått annat som kanske har tagit plats i munnen 
så att hon har fått svårt att få luft vilket är väldigt skrämmande och traumatiserande, eller nått 
annat som ska ner i halsen vilket har gjort att hon får svårt att andas, nått annat kan ha hänt i 
hennes underliv vilket gör att hon vi vet ju inte om det är en penis eller vad det är men 
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någonting har ju hänt i hennes mun och även underliv som gör att hon har fått den här 
beteendeförändringen och någonting har ju hänt som får henne att reagerar så starkt. 

FL1: Mm.

Åsa: Exakt vad som har hänt det vet vi ju inte. 

FL1:  
 

, är det osannolikt att det kan vara på det sättet utifrån det som du har 
fått ta del utav dels materialet och utifrån det som vi har frågat om?

Åsa: Men för mig är det (ohörbart) alltså det är sannolikt att om ett barn i den åldern blir utsatt 
, för mig är det sannolikt att det barnet därefter 

uppvisar ett sånt här beteende, för mig hänger det ihop.

FL1: Mm.

Åsa: Det är sannolikt att ett barn på nått sätt reagerar om det är så att  
, så är det ju sannolikt att 

hon skulle reagera på något liknande sätt som hon har gjort. Det är osannolikt att hon skulle 
vara oberörd efter en sån behandling eller vad man ska kalla det för.

FL1: Jag kommer att mute lite här och att vi, vi kommer ta ungefär en minuts paus. Så ska vi 
bara diskutera lite innan så. Vi tar en paus i förhöret, klockan är 14:21.

Paus 01:13:15.

FL1: Och vi återupptar förhöret och klockan är 14:23. Då har vi inga fler frågor till dig, men 
däremot så undrar vi ifall det finns någonting mer som du skulle vilja tillägga eller något som 
vi kanske har missat att fråga om som du tänker är viktigt att det står med?

Åsa: Om jag igår när vi pratade hade det generella mötet så pratade vi om min karriär, och vad 
jag sysslar med och då glömde jag säga att jag jobbar också barnskyddsteamet region 
Östergötland och var med och startade det för vad kan det vara elva år sen. Där vi 
kontinuerligt jobbar med barn som far illa, både vad det gäller fysiskt våld omsorgs (ohörbart), 
sexuella övergrepp och könsstympning. Och jag har också varit med och startat ett vuxen 
traumateam inom vuxenpsykiatrin där vi träffar vuxna med PTSD och väldigt många av dom 
patienterna har varit med om fysiskt våld och sexuella övergrepp. Så jag ville bara tillägga det 
eftersom jag idag anknyter till vuxen, alltså vuxna som är traumatiserade och att jag pratade 
också om barnskyddsteamet så ville jag tillägga det, för det glömde jag bort igår.

FL1: Ja, ja men jätte bra då fick vi med det, och då avslutar vi förhöret och klockan är 14:24.

Förhöret avslutat. 
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