
 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(2) 
 

Analysbesked 
 
 

Datum Vårt diarienummer   

2022-05-30 2022009568 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-17 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 

BINR-sektion 1 PO Sthlm Syd 

Varona Farbodi 

106 75 STOCKHOLM 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

Materialförteckning 

Av materialförteckningen framgår även använd metodik. 

Undersökningsmaterial 

Beteckning  Materialbeskrivning 

 Kroppsfotografering 

 

Uppdragsgivarens beteckning: Kroppsfotografering 

Forums materialnr: 202200956811 

 

 
  

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade 

med asterisk (*). 

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. 

Önskas mer information kontakta ärendeansvarig. 
  

Ändamål 

Fotografering av kropp för jämförelse mot beslagtaget material. 

  
 
Undersökning 

Kroppsfotografering på Kronobergshäktet Onsdag den 25/5 kl 10:00 utfördes 
av SAOJ och STRU.  

 

  

Resultat 

61 bildfiler levereras till FILIP. 

  

Elektroniskt
underskriven av
Sarah Oja
2022-05-30 13:06

Analysbesked kroppsfotografering 2022-05-30 underskriven, , 2022-05-30 13:06, diarienr: 5000-K499148-22 839

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(2) 
 

Analysbesked 
 
 

Datum Vårt diarienummer   

2022-05-30 2022009568 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-17 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

 

Handläggning 

Undersökningen har utförts av fotografen Sarah Oja och fotografen Stina Runesson. 

Frågor beträffande undersökningen och eventuell kallelse till rättegång ställs i första hand 

till Stina Runesson direkttelefon 073 080 35 21 
 

Undersökningen har utförts av: 

Fotodokumentation fotografen Sarah Oja (ansvarig handläggare) 

fotografen Stina Runesson 

 
  

Frågor riktas i första hand till Stina Runesson direkttelefon 073 080 35 21. Eventuell 

kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 

Materialhantering 

Materialen arkiveras digitalt i FILIP 
 
 

 

 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur 

redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Elektroniskt
underskriven av
Sarah Oja
2022-05-30 13:06

Analysbesked kroppsfotografering 2022-05-30 underskriven, , 2022-05-30 13:06, diarienr: 5000-K499148-22 840

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(4) 
 

Analysbesked 
 

(Delredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-06-16 2022009568 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-17 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 

BINR-sektion 1 PO Sthlm Syd 

Varona Farbodi 

106 75 STOCKHOLM 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

Materialförteckning 

Av materialförteckningen framgår även använd metodik. 

Undersökningsmaterial 

Beteckning  Materialbeskrivning 

2022-5000-

BG58676-1 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-1 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-1 

Forums materialnr: 202200956802 

Metodik: 

 

2022-5000-

BG58676-2 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-2 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-2 

Forums materialnr: 202200956803 

Metodik: 

 
  

Elektroniskt
underskriven av
Sarah Oja
2022-06-16 08:35

Analysbesked klädfotografering 2022-06-16 underskriven, , 2022-06-16 08:35, diarienr: 5000-K499148-22 841

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(4) 
 

Analysbesked 
 

(Delredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-06-16 2022009568 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-17 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

2022-5000-

BG58676-3 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-3 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-3 

Forums materialnr: 202200956804 

Metodik: 

 

2022-5000-

BG58676-4 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-4 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-4 

Forums materialnr: 202200956805 

Metodik: 

 

2022-5000-

BG58676-5 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-5 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-5 

Forums materialnr: 202200956806 

Metodik: 

 

2022-5000-

BG58676-6 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-6 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-6 

Forums materialnr: 202200956807 

Metodik: 

 

2022-5000-

BG58676-7 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-7 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-7 

Forums materialnr: 202200956808 

Metodik: 

 

2022-5000-

BG58676-8 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-8 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-8 

Forums materialnr: 202200956809 

Metodik: 

 
  

Elektroniskt
underskriven av
Sarah Oja
2022-06-16 08:35

Analysbesked klädfotografering 2022-06-16 underskriven, , 2022-06-16 08:35, diarienr: 5000-K499148-22 842

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(4) 
 

Analysbesked 
 

(Delredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-06-16 2022009568 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-17 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

2022-5000-

BG58676-9 

Barnkläder 

 

Beslagsnr: 2022-5000-BG58676-9 

Uppdragsgivarens beteckning: 2022-5000-BG58676-9 

Forums materialnr: 202200956810 

Metodik: 

 
  

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade 

med asterisk (*). 

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. 

Önskas mer information kontakta ärendeansvarig. 
  

Ändamål 

Fotografera kläder för jämförande undersökning. 

  
 

Undersökning 

Kläder fotograferade i studio av Sarah Oja, Stina Runesson, Helena Aro och 
Sandy Areschoug. 

  

Resultat 

823 bildfiler levereras till FILIP. 

  

Elektroniskt
underskriven av
Sarah Oja
2022-06-16 08:35

Analysbesked klädfotografering 2022-06-16 underskriven, , 2022-06-16 08:35, diarienr: 5000-K499148-22 843

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 4(4) 
 

Analysbesked 
 

(Delredovisning) 
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-06-16 2022009568 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-05-17 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

 

Handläggning 

Undersökningen har utförts av fotografen Ridde Johansson och fotografen Marcin Kopka 

och fotografen Sarah Oja och fotografen Stina Runesson och fotografen Ridde Johansson 

och fotografen Stina Runesson. 

Frågor beträffande undersökningen och eventuell kallelse till rättegång ställs i första hand 

till <titel> <förnamn> <efternamn> (ärendeansvarig/ansvarig handläggare), direkttelefon 

010- . 
 

Undersökningen har utförts av: 

Fotodokumentation fotografen Sarah Oja (ansvarig handläggare) 

fotografen Stina Runesson 

 
  

 

Materialhantering 

Materialen kvarligger tills vidare. 
 
 

 

 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur 

redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Elektroniskt
underskriven av
Sarah Oja
2022-06-16 08:35

Analysbesked klädfotografering 2022-06-16 underskriven, , 2022-06-16 08:35, diarienr: 5000-K499148-22 844

HEMLIG
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(9) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Redovisning)  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-07-05 2022010737 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-06-02 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

Polismyndigheten 

Forensikgrupp 7 / Forensiskt  Analys-team, Kungsholmen 

Charlotte Gylling 

106 75 STOCKHOLM 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer 

information kontakta ärendeansvarig. 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan. 

Elektroniskt
underskriven av
Siri Fagerholm
2022-07-05 10:10

NFC redovisning (DNA) 2022-07-05 underskriven, , 2022-07-05 10:10, diarienr: 5000-K499148-22 847

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(9) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Redovisning)  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-07-05 2022010737 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-06-02 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

Material, metodik och materialhantering 

Beteckning Undersökningsmaterial 

5313/17549-22/S015 Topsat  sovrum 

 in mot väggen nära dörren 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/S015 

Forums materialnr: 202201073701 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 859*, 666*, 1388* 

 

5313/17549-22/S016 Topsat  sovrum 

 nära nattduksbord 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/S016 

Forums materialnr: 202201073702 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 859*, 666*, 1388* 

 

5313/17549-22/S017 Topsad besudling 

Latexrumpa nr 1 i vardagsrum 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/S017 

Forums materialnr: 202201073703 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 859*, 666*, 1388* 

 

5313/17549-22/S018 Topsad besudling 

Latexrumpa nr 2 i vardagsrum nr 1 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/S018 

Forums materialnr: 202201073704 

Materialhantering: Materialet har förbrukats 

Metodik: 859*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 

 
  

Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AG-234372 Angivet namn:  

Personnummer:  

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-234372 

Forums materialnr: 202231581601 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 

 
  

Elektroniskt
underskriven av
Siri Fagerholm
2022-07-05 10:10

NFC redovisning (DNA) 2022-07-05 underskriven, , 2022-07-05 10:10, diarienr: 5000-K499148-22 848

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(9) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Redovisning)  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-07-05 2022010737 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-06-02 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

DNA-AG-254112 Angivet namn: Henrik Ekholm 
Personnummer: 840319-0153 
Provtyp: Salivprov på FTA-kort 
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  
Henrik Ekholm, 19840319-0153 
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-254112 
Forums materialnr: 202231181501 
Materialhantering: Materialet är kastat 
Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 
Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information 
 

  

 

Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer 

biologiska spår som avseende DNA kommer från någon av de under jämförelsematerial 

nämnda personerna eller annan person. 
 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA, se bilaga sist i utlåtandet. 

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad 

till brottskategori. 

Personprovskostnad 

Analyskostnad för personprov, se jämförelsematerial ovan, är 950 SEK/prov (se RB 31:1). 
 

Undersökning och slutsats  

5313/17549-22/S015 Topsat  sovrum.  in mot väggen nära dörren 

Forums materialnr: 202201073701 

DNA Sperma kunde inte påvisas.  

  

5313/17549-22/S016 Topsat  sovrum.  nära nattduksbord 

Forums materialnr: 202201073702 

DNA Sperma kunde inte påvisas.   

  

5313/17549-22/S017 Topsad besudling. Latexrumpa nr 1 i vardagsrum 

Forums materialnr: 202201073703 

DNA Sperma kunde inte påvisas.   

  

Elektroniskt
underskriven av
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5313/17549-22/S018 Topsad besudling. Latexrumpa nr 2 i vardagsrum nr 1 

Forums materialnr: 202201073704 

DNA Sperma påvisades. Resultaten talar extremt starkt för att sperman 

kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting.  
  
 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA förste forensikern Siri Fagerholm (ansvarig handläggare) 

forensikern Nanny Wallmark 

  
 

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Siri Fagerholm (ärendeansvarig), 

direkttelefon 010-562 81 04. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige 

handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 
 

Siri Fagerholm 

Förste forensiker 
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Utlåtandeskala 
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos 

resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot 

huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen 

med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte 

skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se. 

Skalsteg Verbalt uttryck Förklaring Resultatvärde (V) 

Grad +4 Resultaten talar 

extremt starkt för 

att ... 

Det bedöms vara minst 1 000 000 

gånger mer sannolikt att få dessa resultat 

om huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

 

Grad +3 Resultaten talar 

starkt för att ... 

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

 

Grad +2 Resultaten talar 

för att ... 

Det bedöms vara minst 100 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

  

Grad +1 Resultaten talar 

i någon mån för 

att ... 

Det bedöms vara minst 6 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

Grad 0 Resultaten talar 

varken för eller 

emot att ... 

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt 

att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

Grad -1 Resultaten talar 

i någon mån för 

att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 6 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -2 Resultaten talar 

för att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 100 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -3 Resultaten talar 

starkt för att ... 

inte ... 

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -4 Resultaten talar 

extremt starkt för 

att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 1 000 000 

gånger mer sannolikt att få dessa resultat 

om den alternativa hypotesen är sann än 

om huvudhypotesen är sann. 
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Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och DNA 

I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt 

forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och 

DNA. 

 

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta 

ansvarig handläggare i ärendet. 

 

Använd fras Förklaring 

… reagerade så som för blod … Vid ett test har spåret reagerat så som för blod. 

… blod påvisades … Spåret är blodliknande, har reagerat så som för 

blod med ett test och ett dna-resultat har 

erhållits. 

… spermier påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret men 

manligt dna har inte påvisats. 

… sperma påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret och manligt 

dna har påvisats. 

… dna påvisades … Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp 

har inte fastställts. Används exempelvis när 

områden spårsäkrats för analys, så som för 

”brukarDNA” eller ”touchDNA”. 

… kunde blod/sperma inte påvisas … Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det 

undersökta materialet. 

Något detekterbart dna kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) av 

provet kunde dna inte påvisas (0,001 ng/µL). 

Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) 

påvisades dna i provet, men fortsatt analys har 

inte utförts på grund av att mängden dna 

(0,001-0,0099 ng/µL) är låg för en 

standardanalys. 

Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av 

komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte 

utvärderas 

Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras 

av en komplicerad blandbild med flera 

personer, vara ett svagt resultat med avsaknad 

av information, eller en kombination av de två. 

Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av 

föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka 

på resultatet. 

Den mindre delen av dna:t kunde inte 

utvärderas 

Används när resultatet utgörs av en blandbild 

med olika proportioner på de bidragande 

inslagen och den mindre delen inte kan 

utvärderas och användas på grund av 

komplexitet. 
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En undersökning inleds med att eftersöka och säkra biologiska spår och om möjligt fastställa 
spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller 
vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan 
sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. 
Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd 
spår säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras 
går det inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår 
eller dna på den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna 
och möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande 
spårtyp inte klargöras. 
 

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande 

slutsatser: ”... blod/sperma påvisades” eller ”... kunde blod/sperma inte påvisas.” När spårtyp inte 

kan fastställas används ”… påvisades dna …”. Slutsatsen ”kunde inte påvisas” utesluter inte att det 

kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets 

beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På 

material där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet 

baseras på erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet. 

 

Efter spårsäkringen utförs extraktion, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets 
egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, kvantifieringen, undersöker 
mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas 
analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/µL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något 
dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: ”Något 
detekterbart dna kunde inte påvisas” eller ”Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas”. Innehåller 
provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är kopiering med s.k. 
PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör 
undersökning av små mängder dna. 
 

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar 

sig inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-

resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en 

ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till 

starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar 

variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs 

som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om 

en individs egenskaper, men ytterligare en markör analyseras som visar på biologiskt kön. 
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De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i 

spårregistret. Följande hypoteser används vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot 

person; 

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen. 

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den 

aktuella personen). 

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för 
att erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en 
annan person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att 
erhålla resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen 
redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom 
att analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig 
överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en frekvensberäkning som visar hur (o)vanligt 
dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning¹. Beräkningen avser två obesläktade personer. 
Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett fullständigt dna-
resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen ”Grad +4”: Resultaten talar 
extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 
kommer från en nära släkting² . Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets beskaffenhet kan 
medföra att en ofullständig dna-profil erhålls, vilket kan leda till lägre slutsatsgrader. 
 

Ett spår kan innehålla dna från två eller flera personer, en blandbild. Detta kan medföra fler 
möjligheter att förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av 
en slump skulle kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett 
blandbildsresultat tas hänsyn till bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha 
bidragit till resultatet, mängden dna i provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken 
proportion de förekommer. När det finns proportionsskillnader i form av en huvuddel och en 
mindre del i blandningen så kan i vissa fall inte den mindre delen användas. I dessa fall används 
fraser motsvarande: ”Den mindre delen av dna:t kunde inte utvärderas”. Vissa blandbilder kan inte 
användas för att det erhållna resultatet är allt för komplext att utvärdera. I dessa fall redovisas 
resultatet med fraser motsvarande: ”Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av komplexitet inte 
utvärderas”. 

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större för närbesläktade personer att visa 

överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer³. Sannolikheten för överensstämmelse 

är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta 

lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha 

överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt 

lägre för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs 

av en ofullständig dna-profil eller av en blandbild. 

  
¹Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFlSTR NGMTM, 
AmpFlSTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92. 

²För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala 

³Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap. 
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Råder oklarheter i utredningen kan personprov från relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-

profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om en direkt jämförelse inte är möjlig kan på 

begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse mellan släktingar beräknas. 

 

Om avvikelser iakttas vid jämförelse mellan två dna-resultat erhålls i de flesta fall slutsatsen 

”Grad -4”: Resultaten talar extremt starkt för att dna:t inte kommer från NN (Grad -4). Generellt 

sett är det ovanligt med slutsatserna ”Grad -1” till ”Grad -3” för dna-resultat. 

 
Vid all material- och spårhantering behöver risken för kontaminering minimeras. Effekterna av 
kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras Vid all hantering eller kontakt 
med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att 
minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som 
minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta 
och utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som 
vid laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som 
hanterat material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna 
avfärda dem som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad 
elimineringsdatabas (EDB), med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar 
undersökningsmaterial, t.ex. kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov 
från andra personer som inte förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. 
Korrekt använd skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår 
(det räcker inte med att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen). 
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Forensikgrupp 7 / Forensiskt  Analys-team, Kungsholmen 

Charlotte Gylling 

106 75 STOCKHOLM 

 

Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer 

information kontakta ärendeansvarig. 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan. 
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Material, metodik och materialhantering 

Beteckning Undersökningsmaterial 

2022-5000-BG50553-4 Massagestav 

 vardagsrummet. I vänstra lådan i vita 

bänken. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50553-4 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G007 

Forums materialnr: 202201073705 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 859* 

 

2022-5000-BG50553-24 Massagestav 

 Sovrummet i vänster sängbord 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50553-24 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G028 

Forums materialnr: 202201073706 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 

2022-5000-BG50553-25 Massagestav (liten metallisk) 

 Sovrummet i högra sängbord 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50553-25 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G029 

Forums materialnr: 202201073707 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 

2022-5000-BG50553-30 Massagestav 

 Sovrummet, överta hyllan i högra 

garderoben i påsen G030. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50553-30 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G034 

Forums materialnr: 202201073708 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 
  

Elektroniskt
underskriven av
Ann-Charlotte
Bergh
2022-07-15 11:10

NFC redovisning (DNA) 2022-07-15 underskriven, , 2022-07-15 11:10, diarienr: 5000-K499148-22 857

HEMLIG



 

 

Nationellt forensiskt centrum - NFC 3(14) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Redovisning)  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-07-15 2022010737 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-06-02 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

 

2022-5000-BG50694-12 Vibrator, rosa 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-12 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G037 

Forums materialnr: 202201073709 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 

2022-5000-BG50694-18 Sexleksak, rosa 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-18 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G038 

Forums materialnr: 202201073710 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 

2022-5000-BG50694-19 Sexleksak, rosa 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-19 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G039 

Forums materialnr: 202201073711 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 

2022-5000-BG50694-27 Dildo, mindre, ljus hud färg 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-27 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G040 

Forums materialnr: 202201073712 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736*, 

859* 

 

2022-5000-BG50694-29 Svart sexleksak 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-29 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G041 

Forums materialnr: 202201073713 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 859* 
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Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AG-229355 Angivet namn:  
Personnummer:  
Provtyp: Salivprov på FTA-kort 
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:    
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-229355 
Forums materialnr: 202231737901 
Materialhantering: Materialet kastas 
Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 
Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information 
 

DNA-AG-234372 Angivet namn:  

Personnummer:  

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-234372 

Forums materialnr: 202231581601 

Materialhantering: Materialet kastas 

Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 

 

DNA-AG-254112 Angivet namn: Henrik Ekholm 
Personnummer: 840319-0153 
Provtyp: Salivprov på FTA-kort 
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Henrik Ekholm, 
19840319-0153 
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-254112 
Forums materialnr: 202231181501 
Materialhantering: Materialet är kastat 
Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 
Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information 
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Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer 

biologiska spår som avseende DNA kommer från någon av de under jämförelsematerial 

nämnda personerna eller annan person. 
 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA, se bilaga sist i utlåtandet. 

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad 

till brottskategori. 

Personprovskostnad 

Analyskostnad för personprov, se jämförelsematerial ovan, är 950 SEK/prov (se RB 31:1). 

 

I en blandning av DNA från två biologiska föräldrar kan barnets DNA inte särskiljas från 

föräldrarnas DNA. Barnets DNA ”sammanfaller” med föräldrarnas. 

 

Undersökning och slutsats 

2022-5000-BG50553-4 
Massagestav.  vardagsrummet. I vänstra 
lådan i vita bänken. 

Forums materialnr: 202201073705 

DNA I ett undersökt område (längs med övre delen av staven) kunde 

DNA i tillräcklig mängd inte påvisas. 

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.  
 

2022-5000-BG50553-24 
Massagestav.  Sovrummet i vänster 
sängbord 

Forums materialnr: 202201073706 

DNA I ett undersökt område (längs med stavens sida) påvisades DNA.  

Resultaten talar extremt starkt för att DNA:t kommer från 

 (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten 

talar extremt starkt för att DNA:t inte kommer från  

 (Grad -4). 

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.   
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2022-5000-BG50553-25 
Massagestav (liten metallisk).  Sovrummet 
i högra sängbord 

Forums materialnr: 202201073707 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan) påvisades DNA. 

Analysen visar en blandning av DNA från minst två personer. 

Blandningen utgörs av en huvuddel samt av en mindre del som 

kan jämföras mot person. 

 

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t 

kommer från  (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten 

talar extremt starkt för att den mindre delen DNA:t kommer från 

Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. Resultaten talar varken för 

eller emot att den mindre delen av DNA:t kommer från 

 (Grad 0). 

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.  
  

2022-5000-BG50553-30 
Massagestav.  Sovrummet, överta hyllan i 
högra garderoben i påsen G030. 

Forums materialnr: 202201073708 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan framtill) 

påvisades sperma. Resultaten talar extremt starkt för att sperman 

kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. 

 

Samma område undersöktes avseende DNA. Analysen visar en 

blandning av DNA från minst två personer. Resultaten talar 

extremt starkt för att del av DNA:t kommer från  

 (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 

kommer från en nära släkting. Resultaten talar extremt starkt för 

att del av DNA:t kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om 

man bortser från möjligheten att det kommer från en nära 

släkting. Resultaten talar varken för eller emot att DNA:t 

kommer från  (Grad 0). 

 

Blod kunde inte påvisas. 
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2022-5000-BG50694-12 Vibrator, rosa. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073709 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan framtill) 

påvisades spermier med mikroskopi. Något detekterbart DNA 

från sperma kunde inte påvisas.  

 

Samma område undersöktes avseende DNA. Analysen visar en 

blandning av DNA från minst två personer. Resultaten talar 

extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t kommer från  

 (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. Resultaten talar extremt starkt 

för att den mindre delen av DNA:t kommer från Henrik Ekholm 

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. Resultaten talar varken för eller emot att den 

mindre delen av DNA:t kommer från  (Grad 

0). 

 

Blod kunde inte påvisas.  
  

2022-5000-BG50694-18 Sexleksak, rosa. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073710 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

DNA. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer. 

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

 (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten 

talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från Henrik 

Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 

kommer från en nära släkting. Resultaten talar varken för eller 

emot att DNA:t kommer från  (Grad 0). 

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.   
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2022-5000-BG50694-19 Sexleksak, rosa. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073711 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

DNA. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer. 

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t 

kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten 

talar extremt starkt för att den mindre delen av DNA:t kommer 

från  (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. Resultaten 

talar varken för eller emot att den mindre delen av DNA:t 

kommer från  (Grad 0). 

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.    
  

2022-5000-BG50694-27 
Dildo, mindre, ljus hud färg. Hittades i en kartong i garderoben i 
hallen. 

Forums materialnr: 202201073712 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

DNA. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer. 

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. Resultaten talar extremt starkt 

för att del av DNA:t kommer från   

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. Resultaten talar varken för eller emot att DNA:t 

kommer från  (Grad 0). 

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.    
  

2022-5000-BG50694-29 Svart sexleksak. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073713 

DNA I ett undersökt område (längs med sidan framtill) kunde DNA i 

tillräcklig mängd inte påvisas.  

 

Sperma och blod kunde inte påvisas.  
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Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA förste forensikern Siri Fagerholm (ansvarig handläggare) 

forensikern Ann-Charlotte Bergh 

  
 

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Siri Fagerholm (ärendeansvarig), 

direkttelefon 010-562 81 04. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige 

handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 
 

Ann-Charlotte Bergh 

Forensiker 
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Utlåtandeskala 
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos 

resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot 

huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen 

med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte 
skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se. 

Skalsteg Verbalt uttryck Förklaring Resultatvärde (V) 

Grad +4 Resultaten talar 

extremt starkt för 

att ... 

Det bedöms vara minst 1 000 000 

gånger mer sannolikt att få dessa resultat 

om huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

 

Grad +3 Resultaten talar 

starkt för att ... 

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

 

Grad +2 Resultaten talar 

för att ... 

Det bedöms vara minst 100 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

  

Grad +1 Resultaten talar 

i någon mån för 

att ... 

Det bedöms vara minst 6 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

Grad 0 Resultaten talar 

varken för eller 

emot att ... 

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt 

att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

Grad -1 Resultaten talar 

i någon mån för 

att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 6 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -2 Resultaten talar 

för att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 100 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -3 Resultaten talar 

starkt för att ... 

inte ... 

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -4 Resultaten talar 

extremt starkt för 

att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 1 000 000 

gånger mer sannolikt att få dessa resultat 

om den alternativa hypotesen är sann än 

om huvudhypotesen är sann. 
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Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och dna 
 
I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt 

forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och 

dna. 

 

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta 

ansvarig handläggare i ärendet. 

   

Använd fras Förklaring 

… reagerade så som för blod … Vid ett test har spåret reagerat så som för blod. 
 

… blod påvisades … Spåret är blodliknande, har reagerat så som för 

blod med ett test och ett dna-resultat har 

erhållits. 

… spermier påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret men 

manligt dna har inte påvisats. 

… sperma påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret och 

manligt dna har påvisats. 

… dna påvisades … Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp 

har inte fastställts. Används exempelvis när 

områden spårsäkrats för analys, så som för 

”brukarDNA” eller ”touchDNA”. 

… kunde blod/sperma inte påvisas … Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det 

undersökta materialet.  

Något detekterbart dna kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) av 

provet kunde dna inte påvisas (<0,001 ng/µL). 

Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) 

påvisades dna i provet, men fortsatt analys har 

inte utförts på grund av att mängden dna 

(0,001-0,0099 ng/µL) är låg för en standard-

analys. 

Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av 

komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte 

utvärderas 

Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras 

av en komplicerad blandbild med flera 

personer, vara ett svagt resultat med avsaknad 

av information, eller en kombination av de två. 

Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av 

föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka 

på resultatet. 

Den mindre delen av dna:t kunde inte 

utvärderas 

Används när resultatet utgörs av en blandbild 

med olika proportioner på de bidragande 

inslagen och den mindre delen inte kunde 

utvärderas och användas på grund av 

komplexitet.  
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En undersökning inleds med att eftersöka och säkra biologiska spår och om möjligt fastställa 

spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller 

vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan 

sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. 

Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår 

säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det 

inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på 

den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och 

möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande 

spårtyp inte klargöras.  
 

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande 

slutsatser: ”... blod/sperma påvisades” eller ”... kunde blod/sperma inte påvisas”. När spårtyp inte 

har fastställts används ”… påvisades dna …”. Slutsatsen ”kunde inte påvisas” utesluter inte att det 

kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets 

beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material 

där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på 

erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet. 
 

Efter spårsäkringen utförs extraktion, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets 

egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, kvantifieringen, undersöker 

mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas 

analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/µL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något 

dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: ”Något 

detekterbart dna kunde inte påvisas” eller ”Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas”. Innehåller 

provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är kopiering med s.k. 

PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör 

undersökning av små mängder dna.  
 

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig 

inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-

resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en 

ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till 

starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar 

variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs 

som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en 

individs egenskaper, men en markör analyseras som visar på biologiskt kön.  
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De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i 

spårregistret. Följande hypoteser används vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot 

person; 
 

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen. 

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den 

aktuella personen). 

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att 

erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan 

person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla 

resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen 

redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att 

analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig 

överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en beräkning av resultatvärdet som visar hur 

(o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning 
1
. Beräkningen avser två obesläktade 

personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett 

fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen ”Grad +4”: 

Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting 
2
. Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets 

beskaffenhet kan medföra att ett ofullständigt dna-resultat erhålls, vilket kan leda till lägre 

slutsatsgrader eller att resultatet inte kan användas för jämförelse. 
 

Ett spår kan innehålla dna från flera personer, en blandbild. Detta medför fler möjligheter att 

förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle 

kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till 

bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i 

provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer.  
 

Vid utvärdering av dna-resultat används expertsystemet DNAxs
3
. I expertsystemet finns en 

beräkningsmodul som grundar sig på en internationellt vedertagen beräkningsmodell kallad 

”probabilistic genotyping”. Utvärdering med stöd av DNAxs har potential att hantera resultat med 

upp till fyra personer som bidragare och där resultatet uppvisar s.k. stokastisk variation, såsom att 

inte hela dna-profilen framträder på grund av liten mängd dna. För att ett resultat ska kunna 

utvärderas med DNAxs behöver dna-provet analyseras minst två gånger. Undantaget är om det dna 

som påvisas kommer från en person då det räcker med en analys.  

Utvärdering av dna-resultat med DNAxs sker i flera steg. Först görs en bedömning om dna-resultatet 

är användbart. Det görs också en bedömning av antalet bidragande personer i dna-resultatet. För dna-

resultat som bedömts användbart för jämförelse görs en inledande jämförelse mot person/er i ärendet. 

Beroende på antalet bidragande personer i dna-resultatet samt hur väl spårets dna-resultat och 

personens dna-profil stämmer överens avgörs det om någon beräkning av resultatvärde mot person 

(eller ett annat dna-spår) ska utföras. Därefter sker en beräkning av resultatvärdet. Hur stor skillnad 

som tillåts mellan dna-resultatet och person för beräkning av resultatvärde styrs av validerade 

tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är beroende av antalet personer i dna-resultatet. I de fall 

personers dna-profiler eller andra spår vid jämförelse inte uppfyller tröskelvärdet så utförs ingen 

beräkning av resultatvärde. Stegen i NFC:s utlåtandeskala för Grad -2, Grad-1, Grad+1 och Grad +2 

                                                 
1
Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFlSTR NGMTM, 

AmpFlSTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.   
2
För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala.   

3
 Det finns ett separat Faktablad kring utvärdering av dna-resultat med DNAxs. 
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motsvarar resultatvärden som i dna-sammanhang kan betraktas som låga eller relativt sett låga. Vid 

utvärderingen av komplexa analysresultat med ett kraftfullt beräkningsverktyg som DNAxs så anses 

inte resultatvärden i de ovan nämnda intervallen vara tillräckligt robusta, varför dessa sammantaget 

redovisas som Grad 0.  

 

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större för närbesläktade personer att visa 

överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer 
4
. Sannolikheten för överensstämmelse 

är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta 

lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha 

överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre 

för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en 

ofullständig dna-profil eller av en blandbild. Råder oklarheter i utredningen kan personprov från 

relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om 

en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse 

mellan släktingar beräknas. 
 

Vid all material- och spårhantering behöver risken för kontaminering minimeras. Effekterna av 

kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras Vid all hantering eller kontakt 

med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att 

minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som 

minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och 

utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid 

laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat 

material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem 

som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), 

med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. 

kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte 

förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd 

skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med 

att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen). 

 

 
 

 

                                                 
4
Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap. 
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Uppdragsgivare 

Polismyndigheten 
 

 

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden 

Återgivande av sakkunnigutlåtande 

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag 

ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till 

ursprungsdokumentet. 

Standardförfarande och metoder 

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. 

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 

17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till 

laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer 

information kontakta ärendeansvarig. 

Utlåtandeskala 

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan. 
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Material, metodik och materialhantering 

Beteckning Undersökningsmaterial 

2022-5000-BG50553-25 Massagestav (liten metallisk) 

 Sovrummet i högra sängbord 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50553-25 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G029 

Forums materialnr: 202201073707 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 

 

2022-5000-BG50553-30 Massagestav 

 Sovrummet, överta hyllan i högra 

garderoben i påsen G030. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50553-30 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G034 

Forums materialnr: 202201073708 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 

 

2022-5000-BG50694-12 Vibrator, rosa 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-12 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G037 

Forums materialnr: 202201073709 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 

 

2022-5000-BG50694-18 Sexleksak, rosa 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-18 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G038 

Forums materialnr: 202201073710 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 

 

2022-5000-BG50694-19 Sexleksak, rosa 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-19 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G039 

Forums materialnr: 202201073711 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 
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2022-5000-BG50694-27 Dildo, mindre, ljus hud färg 

Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Beslagsnr: 2022-5000-BG50694-27 

Uppdragsgivarens beteckning: 5313/17549-22/G040 

Forums materialnr: 202201073712 

Materialhantering: Materialet återgår separat 

Metodik: 852*, 666*, 1388*, 869*, 744*, 727*, 1828*, 736* 

 
  

Beteckning /Provid Jämförelsematerial 

DNA-AG-229355 Angivet namn:  
Personnummer:  
Provtyp: Salivprov på FTA-kort 
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  

   
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-229355 
Forums materialnr: 202231737901 
Materialhantering: Materialet är kastat 
Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 
Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information 
 

DNA-AG-234372 Angivet namn:  

Personnummer:  

Provtyp: Salivprov på FTA-kort 

Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-234372 

Forums materialnr: 202231581601 

Materialhantering: Materialet är kastat 

Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 

 

DNA-AG-254112 Angivet namn: Henrik Ekholm 
Personnummer: 840319-0153 
Provtyp: Salivprov på FTA-kort 
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:  
Henrik Ekholm, 19840319-0153 
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AG-254112 
Forums materialnr: 202231181501 
Materialhantering: Materialet är kastat 
Metodik: 870*, 869*, 765*, 1828*, 736* 
Personprovskostnad: Se undersökningsrelaterad information 
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Ändamål 

Ändamålet är att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer 

biologiska spår som avseende DNA kommer från någon av de under jämförelsematerial 

nämnda personerna eller annan person. 

 

Materialen har tidigare undersökts avseende DNA, se redovisning daterad 2022-07-15. 

 

Undersökningarna i ärendet med NFC:s ref nr 2022010737 har slutförts och ärendet 

avslutas. 
 

Undersökningsrelaterad information 

DNA 

För information om undersökning av biologiska spår och DNA, se bilaga sist i utlåtandet. 

Eventuella DNA-prov arkiveras vid laboratoriet i minst 30 år. Arkiveringstiden är kopplad 

till brottskategori. 

Personprovskostnad 

Analyskostnad för personprov, se jämförelsematerial ovan, är 950 SEK/prov (se RB 31:1). 
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Undersökning och slutsats 

I en blandning av DNA från två biologiska föräldrar kommer deras gemensamma barns 

DNA-profil sammanfalla med föräldrarnas kombinerade DNA-profiler. I en sådan 

blandning kan barnets DNA endast under vissa förutsättningar särskiljas från föräldrarnas 

DNA. 
 

2022-5000-BG50553-25 
Massagestav (liten metallisk).  Sovrummet 
i högra sängbord 

Forums materialnr: 202201073707 

DNA Ett område på massagestaven har tidigare undersökts. Vid 

fördjupad analys av DNA-resultatet erhölls samma resultat som 

tidigare redovisats. Ytterligare två områden på massagestaven 

undersöktes enligt nedan.  

 

I två undersökta områden (längs med sidan) påvisades DNA. 

Analyserna visar blandningar av DNA från minst två personer.  

Blandningarna utgörs av en huvuddel samt av en mindre del som 

kan jämföras mot person. 

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t i 

respektive område kommer från   

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av den mindre delen av 

DNA:t i respektive område kommer från Henrik Ekholm  

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting. 

Resultaten talar varken för eller emot att del av DNA:t i 

respektive område kommer från  (Grad 0). 

 

Sperma kunde inte påvisas. 
  

2022-5000-BG50553-30 
Massagestav.  Sovrummet, överta hyllan i 
högra garderoben i påsen G030. 

Forums materialnr: 202201073708 

DNA Ett område på massagestaven har tidigare undersökts. Vid 

fördjupad analys av DNA-resultatet erhölls samma resultat som 

tidigare redovisats. Ytterligare två områden undersöktes enligt 

nedan.  

 

I två undersökta områden (längs med sidan framtill) påvisades  

sperma. Resultaten talar extremt starkt för att sperman i 

respektive område kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om 

man bortser från möjligheten att det kommer från en nära 

släkting. 

 

Samma områden undersöktes avseende DNA varvid DNA 
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påvisades. Analyserna visar blandningar av DNA från minst två 

personer.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t i respektive 

område kommer från  (Grad +4), om man 

bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t i respektive 

område kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser 

från möjligheten att det kommer från en nära släkting. 

Resultaten talar varken för eller emot att del av DNA:t i 

respektive område kommer från  (Grad 0). 
  

2022-5000-BG50694-12 Vibrator, rosa. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073709 

DNA Ett område på vibratorn har tidigare undersökts. Vid fördjupad 

analys av DNA-resultatet erhölls samma resultat som tidigare 

redovisats. Ytterligare två områden undersöktes enligt nedan.  

 

I två undersökta områden (längs med sidan framtill) påvisades 

DNA. Analyserna visar blandningar av DNA från minst två 

personer.  

Blandningarna utgörs av en huvuddel samt av en mindre del som 

kan jämföras mot person. 

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t i 

respektive område kommer från   

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av den mindre delen av 

DNA:t i respektive område kommer från Henrik Ekholm  

(Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer från 

en nära släkting.  

Resultaten talar varken för eller emot att del av DNA:t kommer 

från  (Grad 0). 

 

Sperma kunde inte påvisas. 
  

2022-5000-BG50694-18 Sexleksak, rosa. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073710 

DNA Ett område på sexleksaken har tidigare undersökts. Vid 

fördjupad analys av DNA-resultatet erhölls samma resultat som 

tidigare redovisats. Ytterligare två områden undersöktes enligt 

nedan.  

 

I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

spermier med mikroskopi, men DNA från sperma kunde inte 

påvisas. 
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Samma område undersöktes avseende DNA varvid DNA 

påvisades. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

 (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. 

Resultaten talar varken för eller emot att del av DNA:t kommer 

från  (Grad 0). 

 

I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

sperma. Resultaten talar extremt starkt för att sperman kommer 

från Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting.  

 

Samma område undersöktes avseende DNA varvid DNA 

påvisades. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

 (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. 

Resultaten talar starkt för att DNA:t inte kommer från  

 (Grad -3). 
  

2022-5000-BG50694-19 Sexleksak, rosa. Hittades i en kartong i garderoben i hallen. 

Forums materialnr: 202201073711 

DNA Ett område på sexleksaken har tidigare undersökts. Vid 

fördjupad analys av DNA-resultatet erhölls samma resultat som 

tidigare redovisats. Ytterligare två områden undersöktes enligt 

nedan.  

 

I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

spermier med mikroskopi, men DNA från sperma kunde inte 

påvisas. 

Samma område undersöktes avseende DNA varvid DNA 

påvisades. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

 (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting.  
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Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. 

Resultaten talar varken för eller emot att del av DNA:t kommer 

från  (Grad 0). 

 

I ett undersökt område (längs med sidan framtill) kunde DNA 

från sperma inte påvisas.  

Samma område undersöktes avseende DNA varvid DNA 

påvisades. Analysen visar en blandning av DNA från minst två 

personer.  

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

 (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting. 

Resultaten talar extremt starkt för att del av DNA:t kommer från 

Henrik Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att 

det kommer från en nära släkting. 

Resultaten talar varken för eller emot att del av DNA:t kommer 

från  (Grad 0). 
  

2022-5000-BG50694-27 
Dildo, mindre, ljus hud färg. Hittades i en kartong i garderoben i 
hallen. 

Forums materialnr: 202201073712 

DNA Ett område på dildon har tidigare undersökt. Vid fördjupad 

analys av DNA-resultatet erhölls samma resultat som tidigare 

redovisats. Ytterligare tre områden undersöktes enligt nedan.  

  

I ett undersökt område (längs med sidan framtill) påvisades 

spermier med mikroskopi, men DNA från sperma kunde inte 

påvisas. Samma område undersöktes avseende DNA, varvid 

DNA påvisades.  

Resultaten talar extremt starkt för att DNA:t kommer från Henrik 

Ekholm (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det 

kommer från en nära släkting. Resultaten talar extremt starkt för 

att DNA:t inte kommer från  (Grad -4). 

 

I två undersökta områden (längs med sidan framtill) kunde DNA 

från sperma inte påvisas.  

Samma område undersöktes avseende DNA varvid DNA 

påvisades. Analyserna visar blandningar av DNA från minst två 

personer. 

Blandningarna utgörs av en huvuddel som kan jämföras mot 

person samt av en mindre del som inte kunde utvärderas. 

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t i 

respektive område kommer från Henrik Ekholm (Grad +4), om 

man bortser från möjligheten att det kommer från en nära 
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släkting. 

Resultaten talar extremt starkt för att huvuddelen av DNA:t i 

respektive område inte kommer från   

(Grad -4).  
  
 

Handläggning 

Undersökning Handläggare 

DNA förste forensikern Siri Fagerholm (ansvarig handläggare) 

forensikern Daniel Wiberg 
  
 

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Siri Fagerholm (ärendeansvarig), 

direkttelefon 010-562 81 04. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige 

handläggaren för berörd undersökningstyp. 
 
 

Siri Fagerholm 

Förste forensiker 
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Utlåtandeskala 
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos 

resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot 

huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen 

med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte 

skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se. 

Skalsteg Verbalt uttryck Förklaring Resultatvärde (V) 

Grad +4 Resultaten talar 

extremt starkt för 

att ... 

Det bedöms vara minst 1 000 000 

gånger mer sannolikt att få dessa resultat 

om huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

 

Grad +3 Resultaten talar 

starkt för att ... 

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

 

Grad +2 Resultaten talar 

för att ... 

Det bedöms vara minst 100 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

  

Grad +1 Resultaten talar 

i någon mån för 

att ... 

Det bedöms vara minst 6 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om 

huvudhypotesen är sann än om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

Grad 0 Resultaten talar 

varken för eller 

emot att ... 

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt 

att få de erhållna resultaten om 

huvudhypotesen är sann som om den 

alternativa hypotesen är sann. 
 

Grad -1 Resultaten talar 

i någon mån för 

att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 6 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -2 Resultaten talar 

för att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 100 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -3 Resultaten talar 

starkt för att ... 

inte ... 

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 

sannolikt att få dessa resultat om den 

alternativa hypotesen är sann än om 

huvudhypotesen är sann. 
 

Grad -4 Resultaten talar 

extremt starkt för 

att ... inte ... 

Det bedöms vara minst 1 000 000 

gånger mer sannolikt att få dessa resultat 

om den alternativa hypotesen är sann än 

om huvudhypotesen är sann. 
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Bilaga till sakkunnigutlåtanden med undersökningar av biologiska spår och dna 
 
I tabellen återges exempel med förklaring på vanliga standardfraser som används av Nationellt 

forensiskt centrum (NFC) vid redovisning av genomförda undersökningar av biologiska spår och 

dna. 

 

Vid behov av att diskutera genomförda undersökningar och erhållna resultat kontakta 

ansvarig handläggare i ärendet. 

   

Använd fras Förklaring 

… reagerade så som för blod … Vid ett test har spåret reagerat så som för blod. 
 

… blod påvisades … Spåret är blodliknande, har reagerat så som för 

blod med ett test och ett dna-resultat har 

erhållits. 

… spermier påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret men 

manligt dna har inte påvisats. 

… sperma påvisades … Spermier har påvisats vid mikroskopisk 

granskning av ett delprov av spåret och 

manligt dna har påvisats. 

… dna påvisades … Dna har påvisats men bakomliggande spårtyp 

har inte fastställts. Används exempelvis när 

områden spårsäkrats för analys, så som för 

”brukarDNA” eller ”touchDNA”. 

… kunde blod/sperma inte påvisas … Spårtypen ifråga har inte kunnat påvisas på det 

undersökta materialet.  

Något detekterbart dna kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) av 

provet kunde dna inte påvisas (<0,001 ng/µL). 

Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas Vid kvantifiering (mängdbestämning) 

påvisades dna i provet, men fortsatt analys har 

inte utförts på grund av att mängden dna 

(0,001-0,0099 ng/µL) är låg för en standard-

analys. 

Dna påvisades. Resultatet kunde på grund av 

komplexitet (+ ev. förtydligande ord) inte 

utvärderas 

Standardanalys utförd. Resultatet kan utgöras 

av en komplicerad blandbild med flera 

personer, vara ett svagt resultat med avsaknad 

av information, eller en kombination av de två. 

Nedbrytningsgrad på dna eller närvaro av 

föroreningar s.k. analyshämmare kan inverka 

på resultatet. 

Den mindre delen av dna:t kunde inte 

utvärderas 

Används när resultatet utgörs av en blandbild 

med olika proportioner på de bidragande 

inslagen och den mindre delen inte kunde 

utvärderas och användas på grund av 

komplexitet.  
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En undersökning inleds med att eftersöka och säkra biologiska spår och om möjligt fastställa 

spårtyp. Spår som eftersöks är exempelvis besudlingar av blod, sperma eller sekret (saliv eller 

vaginalsekret) men också spår av t.ex. celler/cellrester som inte utgör direkta besudlingar. Spår kan 

sökas med blotta ögat eller med stöd av ljuskällor och instrument men också på kemisk väg. 

Biokemiska tester och mikroskopisk granskning används för att bedöma spårtyp. En stor mängd spår 

säkras trots avsaknad av regelrätta besudlingar. När det gäller spår som inte kan synliggöras går det 

inte att i förväg avgöra var det sitter eller om det överhuvudtaget förekommer något spår eller dna på 

den aktuella ytan. Många av dessa spårsäkringar innehåller mycket lite eller inget dna och 

möjligheten att få användbara resultat är låga. När dna i dessa fall påvisas kan bakomliggande 

spårtyp inte klargöras.  
 

En bedömning av ett spår, ibland i kombination med resultat från dna-analys, leder till följande 

slutsatser: ”... blod/sperma påvisades” eller ”... kunde blod/sperma inte påvisas”. När spårtyp inte 

har fastställts används ”… påvisades dna …”. Slutsatsen ”kunde inte påvisas” utesluter inte att det 

kan finnas spår/dna på ett material. Tidsförlopp, mängden spår och deras synlighet, underlagets 

beskaffenhet och graden av föroreningar (t.ex. smuts) är faktorer som påverkar resultatet. På material 

där många besudlingar/spår iakttas görs ofta ett urval till fortsatt undersökning. Urvalet baseras på 

erfarenhet samt på den information som uppdragsgivaren lämnat i ärendet. 
 

Efter spårsäkringen utförs extraktion, då dna utvinns ur spåret. Vald metod beror på spårets 

egenskaper och på det bakgrundsmaterial där det sitter. Nästa steg, kvantifieringen, undersöker 

mängden dna i provet. Innehåller provet inget eller för lite dna för en standardanalys avslutas 

analysen (gränsen/gränsvärdet är satt till 0,01 ng/µL). Om ett undersökt spår inte uppvisar något 

dna eller att mängden dna är låg för en standardanalys används fraser motsvarande: ”Något 

detekterbart dna kunde inte påvisas” eller ”Dna i tillräcklig mängd kunde inte påvisas”. Innehåller 

provet mycket dna så kan det behöva spädas före fortsatt analys. Nästa steg är kopiering med s.k. 

PCR-teknik där utvalda områden i dna:t kopieras och dna-profilen tas fram. Tekniken möjliggör 

undersökning av små mängder dna.  
 

Dna finns i de flesta av våra celler. Det dna som analyseras är likadant i hela kroppen och ändrar sig 

inte över tiden. Sperma eller blod som påträffats på en brottsplats kan därför jämföras med dna-

resultatet för ett salivprov från en person tillvarataget långt senare. Vid dna-analysen undersöks en 

ytterst liten del av arvsmassan som innehåller tillräckligt med information för att kunna leda till 

starka slutsatser. De områden i arvsmassan som undersöks kallas STR-markörer. De uppvisar 

variation mellan olika individer. Analysresultatet för de undersökta STR-markörerna åskådliggörs 

som en sifferserie kallad dna-profil. Markörerna som analyseras innehåller ingen information om en 

individs egenskaper, men en markör analyseras som visar på biologiskt kön.  
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De erhållna dna-profilerna jämförs vanligtvis mot personer aktuella i utredningen eller registreras i 

spårregistret. Följande hypoteser används vid värderingen av dna-resultaten vid jämförelse mot 

person; 
 

Huvudhypotes: Spåret/dna:t kommer från den aktuella personen. 

Alternativ hypotes: Spåret/dna:t kommer från någon annan person (som inte är nära släkt med den 

aktuella personen). 

Om huvudhypotesen är sann är det förväntat att resultaten ska överensstämma. Sannolikheten för att 

erhålla ett överensstämmande resultat om den alternativa hypotesen (dna:t kommer från en annan 

person) är sann, varierar beroende på resultatet. Det är beräkningen av hur sannolikt det är att erhålla 

resultatet om dna:t kommer från en annan person som styr vilken slutsatsgrad som slutligen 

redovisas. Dna-resultatet i en undersökt STR-markör kan vara vanligt förekommande, men genom att 

analysera flera områden ger det sammantagna resultatet en mycket liten risk för slumpmässig 

överensstämmelse. Vid överensstämmelse utförs en beräkning av resultatvärdet som visar hur 

(o)vanligt dna-resultatet är i svensk majoritetsbefolkning 1. Beräkningen avser två obesläktade 

personer. Överensstämmelse mellan ett fullständigt dna-resultat från en person (NN) och ett 

fullständigt dna-resultat från ett spår med dna från en person ger alltid slutsatsen ”Grad +4”: 

Resultaten talar extremt starkt för att dna:t kommer från NN (Grad +4), om man bortser från 

möjligheten att det kommer från en nära släkting 2. Mängden och kvaliteten på dna:t samt provets 

beskaffenhet kan medföra att ett ofullständigt dna-resultat erhålls, vilket kan leda till lägre 

slutsatsgrader eller att resultatet inte kan användas för jämförelse. 
 

Ett spår kan innehålla dna från flera personer, en blandbild. Detta medför fler möjligheter att 

förklara resultatet och därmed ökar andelen personer som har en dna-profil som av en slump skulle 

kunna överensstämma med analysresultatet. Vid utvärdering av ett blandbildsresultat tas hänsyn till 

bland annat resultatets kvalitet, hur många personer som kan ha bidragit till resultatet, mängden dna i 

provet, ingående varianter i STR-markörerna och i vilken proportion de förekommer.  
 

Vid utvärdering av dna-resultat används expertsystemet DNAxs3. I expertsystemet finns en 

beräkningsmodul som grundar sig på en internationellt vedertagen beräkningsmodell kallad 

”probabilistic genotyping”. Utvärdering med stöd av DNAxs har potential att hantera resultat med 

upp till fyra personer som bidragare och där resultatet uppvisar s.k. stokastisk variation, såsom att 

inte hela dna-profilen framträder på grund av liten mängd dna. För att ett resultat ska kunna 

utvärderas med DNAxs behöver dna-provet analyseras minst två gånger. Undantaget är om det dna 

som påvisas kommer från en person då det räcker med en analys.  

Utvärdering av dna-resultat med DNAxs sker i flera steg. Först görs en bedömning om dna-resultatet 

är användbart. Det görs också en bedömning av antalet bidragande personer i dna-resultatet. För dna-

resultat som bedömts användbart för jämförelse görs en inledande jämförelse mot person/er i ärendet. 

Beroende på antalet bidragande personer i dna-resultatet samt hur väl spårets dna-resultat och 

personens dna-profil stämmer överens avgörs det om någon beräkning av resultatvärde mot person 

(eller ett annat dna-spår) ska utföras. Därefter sker en beräkning av resultatvärdet. Hur stor skillnad 

som tillåts mellan dna-resultatet och person för beräkning av resultatvärde styrs av validerade 

tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är beroende av antalet personer i dna-resultatet. I de fall 

personers dna-profiler eller andra spår vid jämförelse inte uppfyller tröskelvärdet så utförs ingen 

beräkning av resultatvärde. Stegen i NFC:s utlåtandeskala för Grad -2, Grad-1, Grad+1 och Grad +2 

                                                 
1Swedish population data and concordance for the kits PowerPlex ESX 16 System, PowerPlex ESI 16 System, AmpFlSTR NGMTM, 

AmpFlSTR SGM PlusTM and Investigator ESSplex. L. Albinsson, et al. Forensic Science International: Genetics 2011; 5: e89-92.   
2För mer detaljerad information om NFC:s utlåtandeskala se http://www.nfc.polisen.se/Utlatandeskala.   
3 Det finns ett separat Faktablad kring utvärdering av dna-resultat med DNAxs. 

Elektroniskt
underskriven av
Siri Fagerholm
2022-09-22 08:37
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 14(14) 
 

Sakkunnigutlåtande 
 

(Redovisning – DNA)  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-09-22 2022010737 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-06-02 5000-K499148-22 

  

 
Polismyndigheten 
Nationellt forensiskt centrum - NFC 
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15 
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se 

 

motsvarar resultatvärden som i dna-sammanhang kan betraktas som låga eller relativt sett låga. Vid 

utvärderingen av komplexa analysresultat med ett kraftfullt beräkningsverktyg som DNAxs så anses 

inte resultatvärden i de ovan nämnda intervallen vara tillräckligt robusta, varför dessa sammantaget 

redovisas som Grad 0.  

 

Även om sannolikheten är mycket liten, så är den större för närbesläktade personer att visa 

överensstämmande dna-profiler, än för obesläktade personer 4. Sannolikheten för överensstämmelse 

är störst mellan helsyskon av samma kön och som mest i storleksordningen 1 på 200 000 (men ofta 

lägre) vid fullständiga dna-profiler. I NFC:s ärendeverksamhet har enbart enäggstvillingar visats ha 

överensstämmande dna-profiler. Sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse är betydligt lägre 

för övriga, mer avlägsna släktskapsrelationer. Sannolikheten ökar dock om resultatet utgörs av en 

ofullständig dna-profil eller av en blandbild. Råder oklarheter i utredningen kan personprov från 

relevanta släktingar inhämtas, om inte dna-profilerna redan finns tillgängliga via dna-registret. Om 

en direkt jämförelse inte är möjlig kan på begäran sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse 

mellan släktingar beräknas. 
 

Vid all material- och spårhantering behöver risken för kontaminering minimeras. Effekterna av 

kontaminering ökar med att en allt mindre mängd spår/dna hanteras Vid all hantering eller kontakt 

med spår eller föremål som eventuellt ska dna-undersökas finns risk för kontamination. För att 

minimera riskerna att kontaminera med sitt eget dna eller från andra hanterade föremål ska som 

minimum munskydd och engångshandskar alltid användas. Engångshandskar behöver bytas ofta och 

utrustning rengöras (kameror, linjaler o.s.v.). Detta gäller för såväl arbete på brottsplats som vid 

laboratorium fram till avslutad hantering av ett undersökningsmaterial. Vilka personer som hanterat 

material och spår bör finnas dokumenterat. I syfte att påvisa kontaminationer och kunna avfärda dem 

som sådana för att inte vilseleda förundersökningen finns en lagstadgad elimineringsdatabas (EDB), 

med dna-profiler främst från personer som regelbundet hanterar undersökningsmaterial, t.ex. 

kriminaltekniker och personal vid NFC. I vissa fall behövs salivprov från andra personer som inte 

förekommer i EDB för att kunna utesluta dem mot erhållna resultat. Korrekt använd 

skyddsutrustning är central eftersom en kontamination kan förstöra ett dna-spår (det räcker inte med 

att ha tillgång till dna-profilen från den kontaminerande personen). 

 

 
 

 

                                                 
4Det finns ett separat Faktablad kring DNA-resultat och nära släktskap. 

Elektroniskt
underskriven av
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2022-09-22 08:37
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Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(1) 
 

Meddelande 
 

(Redovisning – DNA/RNA)  
 

Datum Vårt diarienummer 
 

2022-09-02 2022010737 
 

Ert datum Er beteckning 
 

2022-06-02 5000-K499148-22 
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Polismyndigheten 

Forensikgrupp 7 / Forensiskt  Analys-team, Kungsholmen 

Charlotte Gylling 

106 75 STOCKHOLM 

 

 
Meddelande  
 
Utlåtande och rapport angående undersökning av topsen 5313/17549-22/S032, 5313/17549-

22/S033, 5313/17549-22/S026 och 5313/17549-22/S027 avseende DNA och cell/vävnadstyp 

har erhållits, se bifogad rapport från NFI daterad 2022-09-01. 

Anonymiserade DNA-profiler från jämförelsematerialen bifogades för jämförelse till NFI 

(suspect = Henrik Ekholm, victim =  

 

Handläggning 
  
Frågor riktas i första hand till förste forensikern Siri Fagerholm (ärendeansvarig), direkttelefon 

010-562 81 04. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd 

undersökningstyp. Expert ing. J. H. C. Gits Netherlands Forensic Institute (NFI) kan vid behov 

kallas till rättegång.  

 

Siri Fagerholm 

Förste forensiker 

 

Elektroniskt
underskriven av
Justus Läsker
2022-09-02 15:25
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 NFI case reference number 2022.07.14.173 

Request number 001 

Date request 13 July 2022 

Quotation reference number SE202100007601 

NFC case reference number 2022010737 

Contact person C. Forsberg 

   

Request 

The Swedish National Forensic Centre (NFC) has requested: 

1. “To analyse swabs from suspect’s body and victim’s body for DNA; 

2. To analyse some swabs from the suspect’s body and victim’s body respectively, showing 

single or mixed DNA-profiles, for RNA to reveal the cell/tissue type; 

3. Reporting of the results”. 

 

The aim of the examination is to determine whether the samples from the suspect’s body 

contain DNA from another person than the suspect and, if so, who may have donated this 

DNA. If a sample from the suspect’s body may contain DNA from the victim, the sample will 

be examined for the presence of vaginal epithelial cells through mRNA profiling. 

 

The aim of the examination is to determine whether the samples from the victim’s body 

contain DNA from another person than the victim and, if so, who may have donated this 

DNA. If a sample from the victim’s body may contain DNA from the suspect, the sample will 

be examined for the presence of saliva and/or sperm through mRNA profiling. 

  

> Return address Postbus 24044 2490 AA  Den Haag, The Netherlands 

 

 Swedish Police Authority 

Swedish National Forensic Centre -NFC 

Brigadgatan 13 

SE-581 94 LINKÖPING  

SWEDEN  

   

 

report  

 

Examination of biological traces and DNA-typing 
regarding a case of alleged sexual assault 

Netherlands Forensic 

Institute 

 
Postal address 

PO Box 24044 

2490 AA  The Hague 

The Netherlands 

 

Visiting address 

Laan van Ypenburg 6 

2497 GB  The Hague 

The Netherlands 

 

T  +31 70 888 66 66 

 

www.forensicinstitute.nl 

 
Inquiries regarding this 

report to be forwarded to 

A.M. Rolloos 

 

Date of report 

1 september 2022 
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Netherlands Forensic 

Institute 

 

Subject 

Examination of biological 

traces and DNA-typing  

 

NFI case reference 

number 

2022.07.14.173 

(request 001) 

 

Date of report 

1 september 2022 

 

Items received 

Items that were received are listed in Table 1. 

 
Table 1 Items recieved 

Item Label Item description NFC LIMS No NFI trace 

identification 

number 

5313/17549-22/S032 One swab vaginal opening/perineum, victim 202201073715 AANM6285NL 

5313/17549-22/S033 One swab rectal opening, victim 202201073716 AANM6286NL 

5313/17549-22/S026 Two swabs glans/under foreskin, suspect 202201073717 AANN1549NL 

5313/17549-22/S027 Two swabs glans/under foreskin, suspect 202201073718 AANN1548NL 

 

DNA profiles of the victim, mother of the victim and suspect were provided (NFC case 

reference number 2022010737). 

 

About the research question 

The research described in this report focuses on answering the question who donated DNA in the samples, 

and the nature of the cellular material in the samples. This means that the conclusion of this report 

exclusively relates to the origin and nature of the biological traces. No statement is made on how or when 

the traces were deposited. 

 

Information received 

Case information received from NFC concerning this request: 

“A man  is suspected of vaginal penetration of the victim as well as licking the 

victim’s vagina” 

 

DNA and RNA typing 

DNA and RNA have been isolated from all six swabs. With RNA cell typing the presence of 

vaginal cells, menstrual secretion, blood, semen, saliva and nasal mucosa in a sample can 

be investigated (for more information see textbox below).  

In order to separate sperm cells that may be present in these samples from the other cells, 

differential lysis was applied when isolating the DNA from the samples. The swabs were 

subjected to DNA typing1 as AANM6285NL#01, AANM6286NL#01, AANN1548NL#01 and 

#02 and AANN1549NL#01 and #02.  

 

DNA and RNA: the difference between 'Whose is it?' and 'What is it?' 

DNA contains all genetic information of a person. DNA is the same in all cells of a single 

person, but it differs from person to person. Forensic DNA typing uses this capacity of DNA to 

distinguish between persons to retrace biological traces to individuals.  

 

The body consists of different cell types, each with their own specific function. This variety in 

function is possible because each cell type uses different parts of the same DNA. The parts of 

DNA used by a specific cell are converted into RNA. RNA can therefore be seen as the 

translation of the information in the DNA, that is required by the relevant cell, to perform its 

function within the body. This means that each cell type has a specific set of RNAs. Blood cells 

therefore have an RNA set that is different from that of vaginal cells. The RNA set that is 

specific for a certain cell type is the same for each person. In order to determine the nature 

of cell material in a trace, the presence of (combinations of) RNA markers is investigated, 

from which the cell types that are present in a trace are interpreted. 

 

 
1 DNA typing has been carried out with the PowerPlex® Fusion 6C System (Promega). The DNA fragments have 

been separated using capillary electrophoresis. For this, a ABI3500 genetic analyzer (ThermoFisher) was used. 
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Netherlands Forensic 

Institute 

 

Subject 

Examination of biological 

traces and DNA-typing  

 

NFI case reference 

number 

2022.07.14.173 

(request 001) 

 

Date of report 

1 september 2022 

 

Combined DNA and RNA-analysis  

This combined investigation consists of:  

1. Isolation of DNA and RNA from a trace simultaneously. 

2. The secured DNA is subjected to DNA typing.  

3. Based on the DNA results it is decided whether RNA typing can be informative. If so, the 

secured RNA will subjected to RNA typing.  

 

For more information on RNA cell typing:  

R.J.F. Ypma, P.A. Maaskant-van Wijk, R. Gill, M. Sjerps and M. van den Berge ‘Calculating LRs for presence of body fluids 

from mRNA assay data in mixtures’, Forensic Sci Int. Genet. 52 (2021) 102455. 

Lindenbergh, M. de Pagter, G. Ramdayal, M. Visser, D. Zubakov, M. Kayser, T. Sijen, ‘A multiplex (m)RNA-profiling system 

for the forensic identification of body fluids and contact traces’, Forensic Sci. Int. Genet. 6 (2012) 565–577. 

 

DNA typing results, interpretation, and conclusion 

The DNA profiles of the victim, the mother of the victim and suspect have been compared to 

the DNA profiles obtained from the swabs. 

 

Table 2 lists from whom the DNA in the sam0ples may have come from based on the DNA 

typing results.  

 

If a person – whose DNA-profile has been compared to the DNA profiles – is not listed in the 

table, there is no indication that the sample contains DNA from that person. 

Table 2  DNA typing: results, interpretation, and conclusion  

SIN 

 

DNA can be from  Weight of evidence  

Victim’s body 

AANM6285NL#01 victim not calculated (note 1) 

AANM6286NL#01 victim not calculated (note 1) 

Suspect’s body  

AANN1548NL#01 and #02 suspect not calculated (note 2) 

AANN1549NL#01 and #02 suspect not calculated (note 2) 

Notes: 

1. The weight of evidence for the observed similarities between these trace DNA profiles and the DNA 

profile of the victim has not been calculated. From the DNA in samples AANM6285NL#01 and 

AANM6286NL#01 autosomal DNA-profiles of a woman were obtained.  

 Because of these results and because the DNA is 

isolated from swabs from the victim’s body, it is assumed that the samples contain DNA from the 

victim.  

2. The weight of evidence for the observed similarities between these trace DNA profiles and the DNA 

profile of the suspect has not been calculated. From the DNA in samples AANN1548NL#01 and #02 

and AANN1549NL#01 and #02 autosomal DNA-profiles of a man were obtained.  

 Because of these results and because 

the DNA is isolated from swabs from the suspect’s body, it is assumed that the samples contain DNA 

from the suspect.  
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Netherlands Forensic 

Institute 

 

Subject 

Examination of biological 

traces and DNA-typing  

 

NFI case reference 

number 

2022.07.14.173 

(request 001) 

 

Date of report 

1 september 2022 

 

 

 

 

RNA cell typing  

Since no evidence was obtained for the presence of DNA of the victim in the samples from 

the suspect’s body and no evidence was obtained for the presence of DNA of the suspect in 

the samples from the victim’s body, no RNA-celltyping was performed. 

 

Storage/return of items 
The remaining volumes of the DNA extracts of all samples listed in Table 2 will be kept 
frozen at the NFI unless requested otherwise. The RNA extracts of the all samples listed in 
Table 2 will be discarded.  
 

Signature 

I declare that I have drawn up this report truthfully, completely and to the best of my 

knowledge as an NFI expert3 of biological traces and DNA, registered as a forensic expert in 

the Netherlands Register of Court Experts (www.nrgd.nl) for the area of expertise 'DNA 

analysis and interpretation – Source level'. 

 

 

Location Den Haag  

Date 1 september 2022 

 

 

 

 

 

Name NFI expert: ing. J.H.C. Gits 
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PM
RMV - preliminär screening

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Andersson, Josefin
Datum

2022-09-15
Tid

14:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Josefin Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

Dag och tid som ovan lämnar RMV ett ytterst preliminärt svar samt fråga om de ska 
undersöka saken vidare.

De har undersökt hår ca 6 månader tillbaka i en första screening. De kommer att fortsätta med 
en verifikation för att få svar på vilka läkemedel eller annat som det är.

Hårprovet är uppdelade i olika segment där ett segment är ca 3 cm långt (motsvarar ca 2 
månader då håret växer ca 1-1,5 cm/månad).  RMV har i sin första screening sett att det 
finns fyra kemiska substanser i samtliga segment. Två av dessa substanser ingår i deras 
vanligaste förekommande substanser och kommer att kunna verifieras i nästa undersökning 
(verifikation) som kommer att vara klar inom 1-2 veckor. Dessa två substanser är ett 
lugnande medel och en smärtstillande medel.

RMV förklarar att de två ytterligare substanser som de upptäckt inte ingår i deras mest 
vanligaste förekommande substanser så när det gäller dessa krävs en metodutveckling. För att 
få svar på vad det är för substanser så tar det ytterligare månader innan vi kan få något 
resultat.

I tjänsten
Insp Josefin Andersson
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PM
RMV om målsägandens hårprov

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Wahlström, Karin
Datum

2022-10-14
Tid

15:08
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karin Wahlström

Uppgiften avser

Uppgift

2022-08-19
Hårprov togs på målsägande  i syfte att se ifall hon fått i sig några substanser. 
Hårprovet skickades till RMV, Rättsmedicinalverket, för analys.

2022-10-07
Samtal med Ingrid Nyström på RMV som meddelade att analysen av hårprovets första del är 
klar och de kommer skriva en rapport. Hårprovet innehåller Diazepam vilket återfinns i den 
receptbelagda medicinen Stesolid, som är en lugnande medicin.  Ingrid förklarade att eftersom 

 är så pass ung och kan exempelvis ha fått i sig substansen genom att hon haft nära 
kroppskontakt och sovit i samma säng med en person som medicinerar Stesolid så behövde 
RMV först få information om detta innan de kan gå vidare med att skriva ett yttrande.

Utifrån längden på det hårprov som togs så täcker det in en period gällande cirka februari till i 
augusti (då provet togs) i år. Det blev därför oklart om   

 

22-10-09
Kontakt togs med   som berättade att hon medicinerar 
Stesolid.

22-10-13
Kontakt med Ingrid Nyström, RMV, som meddelade att den rapport som skrivits har postats 
till ärendets handläggare i förra veckan.

Ett yttrande från RMV kan inte ge någon vidare information om att  exponerats för 
substansen på annat sätt. Vidare undersökningar av hårprovet kommer därför inte heller 
genomföras.
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Tjänsteanteckning Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BF-IGV 11 LPO Sollentuna
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Wegersjö, Rikard
Datum

2022-09-29
Tid

09:03
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Rikard Wegersjö

Uppgiften avser

Polismans iaktagelser
Uppgift

Jag tillsammans med en kollega samt två utredare beger sig till .

Väl på plats möts vi upp av  direkt kommer fram till polisbussen.

Vi hade fått förfrågan innan om att det fanns önskemål om att visa upp polisuniform samt 
polisbil.

Barnet kom direkt fram och sa hej samt var väldigt öppen i sitt sätt att förhålla sig.

Barnet socialiserade med mig samt med min kvinnliga kollega.

När barnet satt i framsätet på passagerarsidan tillsammans med min kollega så var jag i 
baksätet och fick verktygen för att klippa hår från barnet.

Barnet märkte ingenting under processen då vi tog prover.

Barnet hade lätt för att "knyta an" med oss och hoppade runt i polisbilen opåverkat.

Barnet var under hela tiden glad samt sa vid något tillfälle "mamma" till min kvinnliga kollega.

Om det önskas mer uppgifter gällande mötet så återkom.

I tjänsten
Rille
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Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Personell Henrik

Signerat av

Johan Andersson
Signerat datum

2022-05-04

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-04 11:37
Beslutsfattare

Mattsson, Tomas
Plats för verkställan

LGH 1002 ,   5 D , 
Verkställt av

Byström, Martin
Andersson, Johan
Degen, Christine
Björk, Marcus

Datum och tid för verkställighet

2022-05-04 12:35

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Ändamål med åtgärden

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn

Omfattning/direktiv

Eftersöka misstänkt i ärendet. Efterforska föremål som kan vara av intresse för utredningen samt utröna
omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Typ

Övrig anteckning
Datum och tid

2022-05-04 17:25
Utfört av

Andersson, Johan

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-04 11:37
Beslutsfattare

Mattsson, Tomas

892HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Handräck-
ning 1 PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delgiven på KVA Kronoberg

2022-08-09 (p.1-9,11)

2022-5000-BG50092

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

Polisen Solna ,  Polisen Solna, Sundbybergsvägen
15 ,  Solna

Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-04 14:38

Beslutat av

Engman, Tomas
Verkställt av

Henriksson Välimaa, Max
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG50092-1
Kläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på huvudet vid intagning
i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Vit
Anteckningar: Vit keps med svart logga

2022-5000-BG50092-2
Skor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig skorna vid
intagning i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Svart
Anteckningar: Ett par svarta skor

2022-5000-BG50092-3
Byxor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig byxorna vid
intagning i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Grå
Anteckningar: Gråa jeans med byxbälte

2022-5000-BG50092-4
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig strumpan vid
intagning i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Svart
Anteckningar: En strumpa

2022-5000-BG50092-5
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig strumpan vid
intagning i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Svart
Anteckningar: En strumpa

893HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Handräck-
ning 1 PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delgiven på KVA Kronoberg

2022-08-09 (p.1-9,11)

2022-5000-BG50092

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50092-6
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig vid intagning i
arrest

Status

Utlämnad

Färg : Svart
Anteckningar: Tjocktröja med dragkedja

2022-5000-BG50092-7
Kläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Svarta mjukisbyxor som misstänkt
hade på sig under de gråa jeansen vid
intagning i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Svart
Anteckningar: Svarta mjukisbyxor

2022-5000-BG50092-8
Tröja ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig vid intagning i
arrest

Status

Utlämnad

Färg : Vit
Anteckningar: Vit t-shirt

2022-5000-BG50092-9
Jacka ( 1 st)

Platsbeskrivning

Misstänkt hade på sig jackan vid
intagning i arrest

Status

Utlämnad

Färg : Svart
Anteckningar: Svart jacka

2022-5000-BG50092-10
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Pinkod till telefon: 2583
Status

Fastställd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Fabrikat : motorola
Anteckningar: Misstänkts mobiltelefon

2022-5000-BG50092-11
Ring ( 1 st)

Platsbeskrivning

På misstänkts finger
Status

Utlämnad
Anteckningar: Gulfärgad ring

2022-5000-BG50092-12
Nyckel ( 1 st)

Platsbeskrivning

På misstänkt.
Status

Utlämnad
På ring : Ja I fodral : Nej

894HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
kroppsbesiktning
LÄKARUNDERSÖKNING

Signerat av

Johan Andersson
Signerat datum

2022-05-04

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
ID-kontroll

Kontrollsätt

Bild i RES
Kontrollerat av

Björk, Marcus

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-04 13:35
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

Polisen Solna ,  Polisen
Solna, Sundbybergsvägen
15 ,  Solna

Verkställt av

Gunnarsdóttir, Anna (Stockholms Akutläkar-
grupp AB, Stockholm)

Datum och tid för verkställighet

2022-05-04 14:40

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Beslutade direktiv

• Övrigt

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Övrigt Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2022-05-04 14:55
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2022-05-04 13:35
Beslutsfattare

Engman, Tomas

Åtgärder

Beslag

Nej

895HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
kroppsbesiktning
LÄKARUNDERSÖKNING

Signerat av

Johan Andersson
Signerat datum

2022-05-04

Diarienummer

5000-K499148-22
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2022-05-04
15:49

Johan Anders-
son

Tomas Eng-
man

2022-05-04 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Tomas Engman och
avser 198403190153 Henrik Per
Andreas Ekholm.

2022-05-04
17:45

Johan Anders-
son

Beslut signerat Signerat

2022-05-04
17:45

Johan Anders-
son

Verkställd Verkställd av Anna Gunnarsdóttir den
2022-05-04 14:40.

896HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Handräck-
ning 1 PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslagtagen dator från lägenheten

2022-5000-BG50113

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

Ekholm, Henrik Per Andreas
Påträffas i förråder som finns till höger i hallen sett
från entrédörren. Liggandes ovanpå diverse kar-
tonger och påsar. ,   5 D ,  

Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-04 14:58

Beslutat av

Andersson, Johan
Verkställt av

Andersson, Johan
Degen, Christine

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn

Domstol för överklagan

Solna tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG50113-1
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffas i det förråd som finns till höger
sett från entrédörren. Datorn låg ovanpå
diverse kartonger och påsar.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Fabrikat : HP

2022-5000-BG50113-2
Laddare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffas i det förråd som finns till
höger sett från entrédörren. laddaren låg
ovanpå diverse kartonger och påsar i
direkt anslutning till HP dator Beslag
BG50113.

Status

Hävd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Fabrikat : HP

897HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Handräck-
ning 1 PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslagtagen dator från lägenheten

2022-5000-BG50113

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50113-3
Hårddisk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffas i sopprummet ute på gården
till  Hårddisken låg väl
synligt i kärlet för elektroniksoppor.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Fabrikat : Seragate

2022-5000-BG50113-4
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffas i sopprummet ute på gården
till  Telefonen låg väl
synligt i kärlet för elektroniksoppor.

Status

Utlämnad

Fabrikat : Iphone

898HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
kroppsbesiktning

TOPSNING

Signerat av

Linus Järpenberg
Signerat datum

2022-05-05

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Person som tvångsmedlet avser

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
ID-kontroll

Kontrollsätt

Passbild via RES
Kontrollerat av

Björk, Marcus

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-04 13:35
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

Ekholm, Henrik Per Andre-
as
Polisen Solna ,  Polisen
Solna, Sundbybergsvägen
15 ,  Solna

Verkställt av

Rosvall, Mattias
Järpenberg, Linus

Datum och tid för verkställighet

2022-05-05 01:39

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
Ändamål med åtgärden

• Salivprov för registrering i DNA- eller utred-
ningsregistret (RB 28:12 a)

Beslutade direktiv

• Saliv

Verkställighet av direktiv Verkställt Motivering

• Saliv Ja
Införd datum och tid Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

2022-05-05 01:40
Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Kroppsbesiktning
Datum och tid

2022-05-04 13:35
Beslutsfattare

Engman, Tomas

Åtgärder

Beslag

Nej

899HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
kroppsbesiktning

TOPSNING

Signerat av

Linus Järpenberg
Signerat datum

2022-05-05

Diarienummer

5000-K499148-22
Historik

Datum Registrerat av Beslutsfattare Beslutsdatum Händelse Förändring

2022-05-04
15:50

Johan Anders-
son

Tomas Eng-
man

2022-05-04 Beslut om kroppsbe-
siktning

Beslut fattat av Tomas Engman och
avser 198403190153 Henrik Per
Andreas Ekholm.

2022-05-05
01:41

Linus Järpen-
berg

Beslut signerat Signerat

2022-05-05
01:41

Linus Järpen-
berg

Verkställd Verkställd av Linus Järpenberg och
Mattias Rosvall den 2022-05-05
01:39.

900HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

PLATSUNDERSÖKNING

Signerat av

Charlotte Gylling
Signerat datum

2022-09-28

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-04 16:41
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

LGH 1002 ,   5 D , 
Verkställt av

Norström Friberg, Marit
Gylling, Charlotte
Thor, Håkan

Datum och tid för verkställighet

2022-05-05 10:27

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn

Omfattning/direktiv

Genomföra brottsplatsundersökning, säkra spår, ta i beslag elektronik såsom dator, usb och liknande,
sexleksaker, OBS allt ska spårsäkras.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-04 16:41
Beslutsfattare

Engman, Tomas

901HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Forensik 3
Rgn Sthlm
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslag vid brottsplatsundersökning

2022-5000-BG50553

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Plats för verkställan

 5 D ,  
Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-05 11:20
Beslutat av

Thor, Håkan
Verkställt av

Norström Friberg, Marit
Gylling, Charlotte
Thor, Håkan

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

• Kan antagas vara på grund av brott förverkat

Brott

0653  -  Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år, inomhus

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG50553-1
Sexleksak ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en påse i vardagsrummet
Status

Fastställd
Anteckningar: Barnrumpa/vagina i silikonmeterial

2022-5000-BG50553-2
Sexleksak ( 1 st)

Platsbeskrivning

Låg i en plastpåse i vardagsrummet.
Status

Fastställd
Anteckningar: Barnrumpa/vagina i silikonmaterial

2022-5000-BG50553-3
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Stod i vardagsrummet. Punkt 1 och 2
låg i denna påse

Status

Utlämnad

Färg : Ljusblå

2022-5000-BG50553-4
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Vardagsrummet i vänstra lådan i vit
bänk.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

2022-5000-BG50553-5
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hallen, i stora facken på en blå
ryggsäck.

Status

Utlämnad

Fabrikat : Nokia
2022-5000-BG50553-6
Påslakan ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet, sängen
Status

Utlämnad

902HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Forensik 3
Rgn Sthlm
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslag vid brottsplatsundersökning

2022-5000-BG50553

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50553-7
Underlakan ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet i sängen
Status

Utlämnad
2022-5000-BG50553-8
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet i höger sängbord.
Status

Utlämnad
2022-5000-BG50553-9
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet i höger sängbord
Status

Utlämnad
2022-5000-BG50553-10
Kamera ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet, höger sängbord
Status

Hävd
Anspråkstagare

Fabrikat : Canon Modell : Ixus 8015

2022-5000-BG50553-11
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet i garderoben längst till
höger

Status

Utlämnad

2022-5000-BG50553-12
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet i garderoben längst till
höger

Status

Hävd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

2022-5000-BG50553-13
Vantar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Anteckningar: 1 vante: I vanten låg USM-minnen och ett minneskort. Se kommande punkter

2022-5000-BG50553-14
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-15
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

903HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Forensik 3
Rgn Sthlm
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslag vid brottsplatsundersökning

2022-5000-BG50553

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50553-16
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-17
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Hävd, förvarsta-
gen

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-18
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-19
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-20
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-21
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-22
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

904HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Forensik 3
Rgn Sthlm
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslag vid brottsplatsundersökning

2022-5000-BG50553

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50553-23
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: I lådan längst ned med
kvinnokläder.

Status

Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 13

2022-5000-BG50553-24
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet i vänster sängbord
Status

Hävd, förvarsta-
gen
Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Färg : Ljusblå
2022-5000-BG50553-25
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

I sovrummet: i det högra sängbordet.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Liten metallisk stav

2022-5000-BG50553-26
Plastpåse ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Utlämnad

Färg : Vit
Anteckningar: I påsen låg massagestavar. Se kommande punkter.

2022-5000-BG50553-27
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Förstörd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 26
Anteckningar: Låg i en plastpåse

2022-5000-BG50553-28
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Förstörd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 26
Anteckningar: Låg i en plastpåse

905HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, Forensik 3
Rgn Sthlm
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Beslag vid brottsplatsundersökning

2022-5000-BG50553

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50553-29
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Ska förstöras

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 26
Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Låg i en plastpåse

2022-5000-BG50553-30
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 26
Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Låg i en plastpåse

2022-5000-BG50553-31
Sexleksak ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Förstörd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 26
Anteckningar: Låg i en plastpåse

2022-5000-BG50553-32
Strumpor ( 1 st)

Platsbeskrivning

Sovrummet: Låg på översta hyllan i den
högra garderoben.

Status

Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet

Ingick i föremålspunkt 26
Färg : Rosa

Anteckningar: Strumpan låg i samma plastpåse som massagestavarna.
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Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Lovisa Lindberg
Signerat datum

2022-05-05

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-05 14:33
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

Lägenhet 1002 ,   5 D , 
Verkställt av

Farbodi, Varona
Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Datum och tid för verkställighet

2022-05-05 18:35

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn

Omfattning/direktiv

Husrannsakan skall genomföras på den utpekade personens folkbokföringsadress  5 DLGH
1002,   med tillhörande förråd för kompletterande brottsplatsundersökning av bostaden
för eftersöka elektronisk media samt annat av intresse för utredningen, grundlig genomgång av varje
utrymme mot bakgrund av påträffad media som får anses legat gömd i bostaden
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG50694

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-05 14:33
Beslutsfattare

Engman, Tomas
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delg. häktet Kronoberg

2022-10-19, p 1, 4-5, 81-10

2022-5000-BG50694

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

Lägenhet 1002 ,   5 D ,  
Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-05 19:05
Beslutat av

Farbodi, Varona
Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Verkställt av

Farbodi, Varona
Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG50694-1
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i en plastpåse i
hallen.

Status

Utlämnad

Fabrikat : SD-kort

2022-5000-BG50694-2
Fotografi ( 1 st)

Platsbeskrivning

Fotot hittades i en påse högst upp i en av
garderoberna i sovrummet.

Status

Hävd

Anspråkstagare

Fabrikat : Foto
Anteckningar: Bilden föreställer ett naket flickebarn

2022-5000-BG50694-3
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong på inglasade
balkongen.

Status

Hävd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Fabrikat : SD-kort

2022-5000-BG50694-4
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong på den inglasade
balkongen

Status

Utlämnad

Fabrikat : Blått USB
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delg. häktet Kronoberg

2022-10-19, p 1, 4-5, 81-10

2022-5000-BG50694

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50694-5
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong på den inglasade
balkongen.

Status

Utlämnad

Fabrikat : Irone Man
2022-5000-BG50694-6
Hårddisk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades ute i den inglasade balkogen
Status

Fastställd
Fabrikat : Svart

Anteckningar: Det står "Del Taco" på den.

2022-5000-BG50694-7
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i hallen i en
plåtlåda.

Status

Utlämnad

Fabrikat : Röd Modell : Äldre
Anteckningar: En gammal trasig äldre telefon

2022-5000-BG50694-8
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i beslag 7, mobiltelefonen den
röda. Sim kortet var löst och satt inte
fast.

Status

Utlämnad

2022-5000-BG50694-9
Sim-kort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i den röda mobiltelefonen löst
sittandes.

Status

Utlämnad

Fabrikat : Sim kort

2022-5000-BG50694-10
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades tillsammans med de två
Sim-korten i beslag nr 7 som är en röd
mobiltelefon, löst sittandes

Status

Utlämnad

Fabrikat : SD-kort
Anteckningar: Litet svart 6g

2022-5000-BG50694-11
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen

Status

Förstörd

Modell : Dildo Färg : Lila

2022-5000-BG50694-12
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Fastställd

Modell : Vibrator Färg : Rosa
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delg. häktet Kronoberg

2022-10-19, p 1, 4-5, 81-10

2022-5000-BG50694

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50694-13
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Butplug
Anteckningar: Butplugg med svans

2022-5000-BG50694-14
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Sexleksak Färg : Lila

2022-5000-BG50694-15
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Sexleksak Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-16
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : vibrator ägg Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-17
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Vibrator ägg Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-18
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Fastställd

Modell : Sexleksak Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-19
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Fastställd

Modell : Sexleksak Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-20
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Butplug Färg : Metall
Anteckningar: Mellan stor
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delg. häktet Kronoberg

2022-10-19, p 1, 4-5, 81-10

2022-5000-BG50694

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50694-21
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Dildo Färg : Rosa
Anteckningar: Med sugkopp på

2022-5000-BG50694-22
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Dildo Färg : Ljus hud färg

2022-5000-BG50694-23
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Vibrator stav Färg : Lila

2022-5000-BG50694-24
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Butplugg Färg : Rosa
Anteckningar: Med en "Kanin toffs"

2022-5000-BG50694-25
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Sexleksak Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-26
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Butplugg Färg : Metall med röd sten

2022-5000-BG50694-27
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Fastställd

Modell : dildo Färg : Ljus hud färg
Anteckningar: mindre

2022-5000-BG50694-28
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Butplugg Färg : Metall
Anteckningar: Model större
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delg. häktet Kronoberg

2022-10-19, p 1, 4-5, 81-10

2022-5000-BG50694

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG50694-29
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Hävd, förvarsta-
gen

Modell : Sexleksak Färg : Svart

2022-5000-BG50694-30
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Butplugg Färg : Rosa

2022-5000-BG50694-31
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Sexleksak Färg : Svart

2022-5000-BG50694-32
Massagestav ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en kartong i garderoben i
hallen.

Status

Förstörd

Modell : Sexleksak Färg : Rosa och vit
2022-5000-BG50694-33
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i hallen.
Status

Utlämnad
Fabrikat : LG Modell : Knapptelefon

Färg : Grå Svart
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Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
frihetsberövande

*HF 15-30 Solna TR*Solna
cell 11 (46276-22)

Signerat av

Marcus Björk
Signerat datum

2022-05-04

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
ID-kontroll

Kontrollsätt

Dataslagning Passbild i RES
Kontrollerat av

Björk, Marcus

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid för beslut

2022-05-04 11:34
Beslutsfattare

Mattsson, Tomas
Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
Plats för verkställan

lgh 1002 ,   5 D ,  
Verkställt av

Byström, Martin
Björk, Marcus

Datum och tid för verkställighet

2022-05-04 12:53

Envarsgripande Gripen av Införd av

Byström, Martin
Björk, Marcus

Införd datum och tid

2022-05-04 14:36

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Stockholm Häktet Kronoberg

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2022-05-06
Beslutsfattare

Attunda tingsrätt
Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott
Ändamål med åtgärden

• Flyktfara
• Kollusionsfara
• Recidivfara
• Obligatorisk häktning
Restriktioner

Restriktioner finns.
Särskilda anvisningar

Samsittning, gemensam vistelse, ta
emot besök, elektronisk kommunikation,
försändelser (brev mm)
Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över
frihetsberövande

*HF 15-30 Solna TR*Solna
cell 11 (46276-22)

Signerat av

Marcus Björk
Signerat datum

2022-05-04

Diarienummer

5000-K499148-22

Beslut

Typ

Anhållande i sin frånvaro
Datum och tid

2022-05-04 11:34
Beslutsfattare

Mattsson, Tomas
Typ

Anhållandet kvarstår
Datum och tid

2022-05-04 16:27
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Typ

Häktning
Datum och tid

2022-05-06
Beslutsfattare

Attunda tingsrätt

Åtgärder

Typ

Förvarstagande i polisar-
rest

Datum och tid

2022-05-04 14:37
Utfört av

Tallryd, Oskar

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2022-05-04 15:49
Utfört av

Lindsén, Lotta
Typ

Anmält gripande till åkla-
gare

Datum och tid

2022-05-04 16:20
Utfört av

Lindsén, Lotta

Typ

Förvaringsplats förändrad
Datum och tid

2022-05-06 17:59
Utfört av

Andersson, Christina
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Beslut om att ett anhållande kvarstår
COB-TM205620-22

MISSTÄNKT Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153

BROTTSGRUND Grov våldtäkt mot barn -- 2022-05-04   5 D, 

Id: POD50-BM2022-1441729770-7K, Ext ärendenr: 5000-
K499148-22

Lagrum Skäl för frihetsberövande

24:6 1 st RB X Flyktfara X Synnerlig vikt

X 24:6 2 st RB X Kollusionsfara Synnerliga skäl (LUL)

X Recidivfara Annan skäl:

Fängelse minst 2 år

Misstänkt okänd

Saknar hemvist

Restriktioner* Inga restriktioner

Samsittning Tillåts X Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Gemensam vistelse Tillåts X Tillåts inte

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, genom en annan intagen, ska påverka
vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle
försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Följa nyhetsmedia X Tillåts Tillåts inte

Inneha tidskrifter mm X Tillåts Tillåts inte

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 950 Tusbystråket 1B 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se
19129  SOLLENTUNA

Telefax

BESLUT Sida

Åklagarområde Stockholm Handling 16
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-64231-22
Kammaråklagare Tomas Engman 2022-05-04 16:27 Handläggare 101-16

1(2)
, 2022-05-06 18:00   diarienr: 5000-K499148-22 915
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Ta emot besök Tillåts X Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Elektronisk
kommunikation

Tillåts X Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Försändelser (Brev mm) Tillåts X Prövning

Skäl till restriktion Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka målsäganden att inte lämna riktiga uppgifter. Det skulle försvåra
utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte och andra förhörspersoner kommer att
anpassa sina uppgifter efter varandra på ett oriktigt sätt om de får ha kontakt.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte, direkt eller genom någon annan, ska
påverka vittnen eller andra förhörspersoner att inte lämna riktiga uppgifter.
Det skulle försvåra utredningen.
Det finns risk för att den misstänkte ska förmå någon annan att skapa, gömma
eller förstöra bevis. Det skulle försvåra utredningen.

Undantag från restriktioner:

*Innebörden av de olika restriktionerna finns beskrivna i 6 kap. 2 § häkteslagen (2010:611).

BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER

Underrättelse om anhållningsbeslutet lämnas till Lotta Lindsén
pa. Beslutet med restriktioner och skälen för dessa överförs för
att skrivas ut och överlämnas till den anhållne.

BESLUT Sida

Åklagarområde Stockholm Handling 16
Norrorts åklagarkammare i Stockholm Ärende AM-64231-22
Kammaråklagare Tomas Engman 2022-05-04 16:27 Handläggare 101-16

2(2)
, 2022-05-06 18:00   diarienr: 5000-K499148-22 916
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Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Lovisa Lindberg
Signerat datum

2022-05-11

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-10 15:18
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

Ekholm, Henrik Per Andreas
 5 D ,  

Verkställt av

Farbodi, Varona
Issa, Tony
Lindberg, Lovisa

Datum och tid för verkställighet

2022-05-10 17:55

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål som är underkastat beslag, utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning
av brott. Husrannsakan skall genomföras på den utpekade personens folkbokföringsadress 
5, LGH 1002 med tillhörande förråd,   för att eftersöka föremål som är av intresse för
utredningen.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG52993

2022-5000-BG53514

2022-5000-BG54077

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-10 15:18
Beslutsfattare

Engman, Tomas

917HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG52993

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Plats för verkställan

Ekholm, Henrik Per Andreas
 5 D ,  

Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-10 18:20

Beslutat av

Lindberg, Lovisa
Verkställt av

Farbodi, Varona
Issa, Tony
Lindberg, Lovisa

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2022-5000-BG52993-1
Dator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i kartong i förråd tillhörande
lägenheten  5.

Status

Hävd

Anspråkstagare

Fabrikat : Acer
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Punkt 1, 9 behandlade

med kemikalier

2022-5000-BG53514

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

Ekholm, Henrik Per Andreas
 5 D ,  

Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-11 16:10

Beslutat av

Lindberg, Lovisa
Verkställt av

Farbodi, Varona
Issa, Tony
Lindberg, Lovisa

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG53514-1
Hårddisk ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hårddisken hittade i en kartong på
balkongen.

Status

Fastställd

Anteckningar: Svart Hårddisk

2022-5000-BG53514-2
LS BS Cream ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i misstänkts lägenhet under
husrannsakan.

Status

Utlämnad

Anteckningar: Okänd kräm som hittades i lägenhetern hos misstänkt
2022-5000-BG53514-3
Mastercard ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i hallen i lägenheten
Status

Utlämnad
Efternamn : Ekholm Förnamn : Henrik

Anteckningar: Bilden av lejon på kortet
2022-5000-BG53514-4
Kreditkort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i hallen i lägenheten.
Status

Utlämnad
Efternamn : Ekholm Förnamn : Henrik

Anteckningar: Svart kort

2022-5000-BG53514-5
Papper ( 5 st)

Platsbeskrivning

Hittades i lägenheten, papper från
migrationsverket angående en ansökan
om uppehållstillstånd år 2008.

Status

Utlämnad

Typ : Papper från migrationsverket
Anteckningar: fem stycken papper i brutet kuvert
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Punkt 1, 9 behandlade

med kemikalier

2022-5000-BG53514

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG53514-6
Visitkort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderob i sovrummet hemma
hos MT i en plånbok som såg ut att
tillhöra en kvinna.

Status

Ska förstöras

Anspråkstagare

Anteckningar: Visitkort från kvinnofridslinjen

2022-5000-BG53514-7
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Transaktionspapper som hittades i
lägenheter. Från Henrik till 
med kvitto på 2179 svenska kronor.

Status

Utlämnad

Anteckningar: Kvitto på transaktion från Henrik till Filipinerna

2022-5000-BG53514-8
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades bland papper i lägenheten på
 5 D.

Status

Utlämnad

Efternamn : Ekholm Förnamn : Henrik
Anteckningar: Kvitto på en pengaöverföring från Hendrik till honom själv.

2022-5000-BG53514-9
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderob i sovrummet på
 i 

Status

Fastställd

Typ : Svart
Anteckningar: Svart USB minne

2022-5000-BG53514-10
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderob i sovrummeti
lägenhet på  5 D i 

Status

Utlämnad

Anteckningar: Svart minneskort i plast hållare

2022-5000-BG53514-11
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittas i garderob i lägenheten på
 5 D i 

Status

Utlämnad

Anteckningar: Minneskort samt Sim kort i plasthållare

2022-5000-BG53514-12
Papper ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i lägenheten på 
Status

Makulerad

Fabrikat : Brev, papper, post
Anteckningar: Diverse papper som tas i beslag från lägenheten i en beslagspåse. Kommer inte

fastställas som beslag och beslaget kommer hävas.
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Punkt 1, 9 behandlade

med kemikalier

2022-5000-BG53514

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG53514-13
Biljett ( 72 st)

Platsbeskrivning

Påträffas i en påse i garderoben i
sovrummet på  5 D i 

Status

Utlämnad

Efternamn : ekholm Förnamn : henrik
Anteckningar: 72 stycken biljetter till Midgårdsbadet från Februari 2019 till november 2021

2022-5000-BG53514-14
Kvitton ( 37 st)

Platsbeskrivning

Hittas på olika platser runt om i
lägenheten på  5 D i 

Status

Utlämnad

Efternamn : Ekholm Förnamn : henrik
Anteckningar: Kvitton på transaktioner från Henrik till  förvaras nu i plastficka.

2022-5000-BG53514-15
Anteckningsbok ( 9 st)

Platsbeskrivning

Hittas på olika ställen i lägenheten
 5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Anteckningar: Anteckningsböcker som hittas i lägenheten
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delg KVA Kronoberg
2022-08-23 (p 1-3)

2022-5000-BG54077

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Plats för verkställan

Ekholm, Henrik Per Andreas
 5 D ,  

Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-11 16:15

Beslutat av

Lindberg, Lovisa
Verkställt av

Farbodi, Varona
Issa, Tony
Lindberg, Lovisa

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG54077-1
Papper ( 1 st)

Platsbeskrivning

På olika platser i lägenheten på
 5 D i 

Status

Förstörd

Fabrikat : Papper, brev, anteckningar
Anteckningar: Diverse papper som påträffats i lägenheten.

2022-5000-BG54077-2
Förvaringslåda ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffades i misstänkts lägenhet på
 5 D i 

Status

Förstörd

Material : Trä Färg : Trä
Anteckningar: Låda med diverse olika papper som underkastar sig beslag

2022-5000-BG54077-3
Cd-skiva ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffades på balkongen tillhörande
misstänkts lägenhet på  5 D i

Status

Förstörd

Typ av skiva/band : Call of duty
Anteckningar: Flertalet CD-skivor i plastfodral
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Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Lovisa Lindberg
Signerat datum

2022-05-24

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-24 06:06
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

 5 D ,  
Verkställt av

Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Datum och tid för verkställighet

2022-05-24 09:05

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse
för utredning av brott. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på den utpekade
personens folkbokföringsadress  5 D LGH 1002,   för att eftersöka föremål
såsom barnkläder, lakan som ska tas i beslag för granskning av bland annat NFC.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG58676

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-24 06:06
Beslutsfattare

Engman, Tomas
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG58676

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

 5 D ,  
Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-24 10:12
Beslutat av

Lindberg, Lovisa
Verkställt av

Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG58676-1
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vardagsrummet på  5
D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Fabrikat : Blandat
Anteckningar: En Svart påse med diverse olika barnkläder.

2022-5000-BG58676-2
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i lägenheten på  5 D i
 i köket.

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diverse blandade barn kläder i en svart Rusta påse

2022-5000-BG58676-3
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i köket tillhörande lägenheten
 5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diverse barnkläder i en blå Ikea påse

924HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG58676

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG58676-4
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i köket tillhörande lägenheten
 5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diverse barnkläder som hittas i en blå ikea påse

2022-5000-BG58676-5
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vardagsrummet tillhörande
lägenheten på  5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diverse barnkläder som ligger i en brun flyttkartong

2022-5000-BG58676-6
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet i
lägenheten på  5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diversebarnkläder

2022-5000-BG58676-7
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet i
lägenheten på  5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diverse olika barnkläder

2022-5000-BG58676-8
Barnkläder ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet i
lägenheten på  5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Diverse olika barnkläder i brun papperspåse.
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll

2022-5000-BG58676

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

Platsbeskrivning

   

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar:

2022-5000-BG58676-10
Kamera ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i kartong i vänstra hörnet
på balkongen tillhörande lägenheten

 5 D i 

Status

Utlämnad

Fabrikat : power cam
Anteckningar: Äldre kamera liknande digitalkamera

2022-5000-BG58676-11
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en grön väska på golvet i
sovrummet i lägenheten på  5 D
i 

Status

Utlämnad

Anteckningar: model Ultra 16 GB. Minnes kortet är avbruktet på toppen.

2022-5000-BG58676-12
Kvitto ( 2 st)

Platsbeskrivning

Hittades i lägenheten på  5 D i
Status

Utlämnad

Anteckningar: Kvitto på transaktioner på svenska pengar till Philippinerna

2022-5000-BG58676-13
Biljett ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet på
 5 D i 

Status

Utlämnad

Efternamn : Ekholm Förnamn : Henrik
Anteckningar: Entrebiljett till  badhus.
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Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Lovisa Lindberg
Signerat datum

2022-05-31

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-27 20:54
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

 5 D ,  
Verkställt av

Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias
Borgstad, Denny

Datum och tid för verkställighet

2022-05-31 09:35

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Omfattning/direktiv

Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning av brott Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på den utpekade personens
folkbokföringsadress  5 D, LGH 1002,   för att eftersöka föremål som kan
bli aktuella att ta i beslag, en husrannsakan som går in på detaljerna i lägenheten såsom undersöka
ventilation, väggar,frys, kyl, elskåp och liknande.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG61470

Åtgärder

Typ

Övrig anteckning
Datum och tid

2022-05-31 09:35
Utfört av

Larsson, Dennis
Rosell, Lina
Persson, Johannes
Leijon, Patrik
Adgård, Daniel

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-05-27 20:54
Beslutsfattare

Engman, Tomas
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

 5 D ,  
Datum och klockslag för verkställighet

2022-05-31 09:37
Beslutat av

Rosell, Lina
Leijon, Patrik
Adgård, Daniel

Verkställt av

Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias
Borgstad, Denny

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Ekholm, Henrik Per Andreas

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-1
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i misstänkts sovrum
Status

Utlämnad
Fabrikat : Matsui

2022-5000-BG61470-2
r ( 1 st)

Platsbeskrivning

.
Status

Utlämnad
Fabrikat : Armani

Anteckningar: Diversebarnkläder
2022-5000-BG61470-3
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i flyttkartong på balkongen
Status

Utlämnad
Anteckningar: Ser ut som en penna

2022-5000-BG61470-4
Xbox ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i flyttkartong på balkongen
Status

Hävd
Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: Xbox första model
2022-5000-BG61470-5
Kvitto ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet.
Status

Utlämnad
Anteckningar: Diverse papper och kvitton från sovrummet.
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-6
Xbox ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i hallen
Status

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

Modell : Xbox one s
2022-5000-BG61470-7
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet
Status

Utlämnad
Fabrikat : Nokia

2022-5000-BG61470-8
Pekdator ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet
Status

Ska lämnas ut
Anspråkstagare

Fabrikat : Apple

2022-5000-BG61470-9
Minneskort ( 33 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet.

Status

Makulerad

Anteckningar: Två små plastlådor med 13 micro SD kort i ena och den andra innehåller 23 micro
SD-kort

2022-5000-BG61470-10
Usb-minne ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

Ekholm, Henrik
Per Andreas

Anteckningar: USB minne

2022-5000-BG61470-11
Batteri ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en sopsäck i garderoben i
hallen.

Status

Utlämnad

Anteckningar: Batteri till en äldre NOKIA mobiltelefon

2022-5000-BG61470-12
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra
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Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-13
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-14
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-15
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-16
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-17
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-18
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-19
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

930HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-20
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-21
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-22
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben
Status

Utlämnad
Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,

256 MB st

2022-5000-BG61470-23
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-24
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben
Status

Utlämnad
Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,

256 MB st

2022-5000-BG61470-25
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-26
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben
Status

Utlämnad
Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,

256 MB st

2022-5000-BG61470-27
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

931HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-28
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben
Status

Utlämnad
Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,

256 MB st

2022-5000-BG61470-29
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-30
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben
Status

Utlämnad
Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,

256 MB st

2022-5000-BG61470-31
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben i
sovrummet.

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-32
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-33
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-34
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-35
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Förvarades i vit handske i sovrummet i
garderoben

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

932HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-36
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet hos
misstänkt

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-37
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-38
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i misstänkts sovrum i
garderoben.

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-39
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-40
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-41
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderob i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-42
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i garderoben i
sovrummet.

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

933HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Muntligt delgiven

2022-10-19, p 1, 3, 7

2022-5000-BG61470

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG61470-43
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i garderoben i sovrummet
Status

Utlämnad
Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,

256 MB st

2022-5000-BG61470-44
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i vit handske i misstänkts
garderob

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-45
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-46
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

2022-5000-BG61470-47
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en vit handske i garderoben i
sovrummet

Status

Utlämnad

Anteckningar: 2 små plastfodral med 13 MicroSD kort i ena och 23 MicroSD kort i den andra,
256 MB st

934HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Lovisa Lindberg
Signerat datum

2022-06-08

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-06-01 15:38
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för verkställan

Förrådet tillhörande lägenheten , 
 5 D ,  

Verkställt av

Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Datum och tid för verkställighet

2022-06-08 09:40

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Omfattning/direktiv

Husrannsakan skall genomföras på den utpekade personens folkbokföringsadress i tillhörande förråd för
eftersöka föremål och utreda brott.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG64710

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-06-01 15:38
Beslutsfattare

Engman, Tomas

935HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Delgiven 2022-10-16, p 1-2

2022-5000-BG64710

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Ekholm, Henrik Per Andreas, 19840319-0153
Plats för verkställan

Förrådet tillhörande lägenheten ,   5 D , 
Datum och klockslag för verkställighet

2022-06-08 09:40

Beslutat av

Lindberg, Lovisa
Verkställt av

Lindberg, Lovisa
Germundsson, Mattias

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2022-5000-BG64710-1
Kamera ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i en flyttkartong i förrådet på
 5 D i 

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Fabrikat : Canon
Anteckningar: Svart kamera i ett kamera fodral

2022-5000-BG64710-2
Kamera ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i flyttkartong i förrådet
tillhörande  5 D

Status

Ska lämnas ut

Anspråkstagare

Fabrikat : Kamera glasögon
Anteckningar: Glasögon med kamera funktion

936HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Johan Andersson
Signerat datum

2022-05-04

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-04 13:26
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för avspärrning

LGH 1002 ,   5 D , 
Verkställt av

Andersson, Johan
Degen, Christine

Datum och tid för verkställighet

2022-05-04 14:10

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2022-05-04 13:26
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Typ

Häva
Datum och tid

2022-06-15 15:54
Beslutsfattare

Engman, Tomas

937HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över avspärrning
Signerat av

Lovisa Lindberg
Signerat datum

2022-05-12

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Avspärrning hävd

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-05-10 17:31
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Plats för avspärrning

Tillhörande förråd till lägenhet
1002 ,   5 D ,  

Verkställt av

Issa, Tony
Lindberg, Lovisa

Datum och tid för verkställighet

2022-05-10 18:35

Brott

0653  -  Grov våldtäkt mot barn
1607  -  Grovt barnpornografibrott
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott
Omfattning/Direktiv

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ

Avspärrning
Datum och tid

2022-05-10 17:31
Beslutsfattare

Engman, Tomas
Typ

Häva
Datum och tid

2022-06-15 15:55
Beslutsfattare

Engman, Tomas

938HEMLIG



Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord

Protokoll över
husrannsakan

Husis Reel och Personell 

Signerat av

Mattias Germundsson
Signerat datum

2022-06-17

Diarienummer

5000-K499148-22
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Datum och tid för beslut

2022-06-17 14:47
Beslutsfattare

Frisack Brodin, Charlotte
Plats för verkställan

Husrannsakan skall genomföras
på Tallbacksgatan 11 F i Rosers-
berg i den lägenhet/det rum/det ut-
rymme som disponeras av miss-
tänkt. ,  Tallbacksgatan 11 F ,  Ro-
sersberg

Verkställt av

Farbodi, Varona
Lindberg, Lovisa
Nordlund, Elias
Germundsson, Mattias
Kultima, Emma

Datum och tid för verkställighet

2022-06-17 15:20

Husrannsakan sker hos misstänkt

Ja
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Ja
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

• Eftersökande av föremål som är underkastad be-
slag

• Eftersökande av person

Brott

1607  -  Grovt barnpornografibrott

Omfattning/direktiv

Eftersöka person, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Annat (ange i
fritext): Säkra telefon och dator m.m. samt dokumentera bostaden/rummet/utrymmetKompletterande
uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Tallbacksgatan 11 F i Rosersberg i den lägenhet/det
rum/det utrymme som disponeras av misstänkt.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2022-5000-BG69351

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan
Datum och tid

2022-06-17 14:47
Beslutsfattare

Frisack Brodin, Charlotte

939HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Husis Reel och Personell 

2022-5000-BG69351

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Misstänkt person

Plats för verkställan

Husrannsakan skall genomföras på Tallbacksgatan
11 F i Rosersberg i den lägenhet/det rum/det utrym-
me som disponeras av misstänkt. ,  Tallbacksgatan
11 F ,  Rosersberg

Datum och klockslag för verkställighet

2022-06-17 15:30

Beslutat av

Lindberg, Lovisa
Verkställt av

Farbodi, Varona
Lindberg, Lovisa
Nordlund, Elias
Germundsson, Mattias
Kultima, Emma

Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

1607  -  Grovt barnpornografibrott

Domstol för överklagan

Attunda tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2022-5000-BG69351-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffades i misstänkt  sovrum
vid gripandet.

Status

Hävd

Anspråkstagare

Fabrikat : Iphone Färg : Rose / Vit
Anteckningar: KOD: 1118

940HEMLIG



Verkställande enhet

Region Stockholm, BINR 6
PO Sthlm Nord
Handläggande enhet

Region Stockholm, BINR 12
PO Sthlm Nord

Beslagsprotokoll
Husis Reel och Personell 

2022-5000-BG69351

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K499148-22

Föremålspunkter

2022-5000-BG69351-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Påträffades på träfärgad byrolåda i
misstänkts sovrum på det skyddade
boendet.

Status

Utlämnad till om-
bud

Fabrikat : Apple Modell : Iphone
Färg : Röd / Svart

Anteckningar: Påträffades i misstänkt  sovrum

2022-5000-BG69351-3
Pass ( 1 st)

Platsbeskrivning

Hittades i sovrummet på 
sovrum på det skyddande boendet.

Status

Utlämnad till om-
bud

Efternamn : Förnamn :

Utfärdat i (land) :

Anteckningar: Påträffades i misstänkt  sovrumm.
2022-5000-BG69351-4
Minneskort ( 1 st)

Platsbeskrivning

Inlämnat till polisen av  
Status

Fastställd
Anspråkstagare

Fabrikat : Kingston Typ : Mini SD

941HEMLIG



Datum

2022-05-05

Diarienummer

5000-K499148-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 942

HEMLIG



1. 

Sida 2 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 943

HEMLIG



2. Påse i vardagsrummet där två stycken miniatyrer av kvinnlig barnrumpa samt kön påträffades.

Sida 3 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 944

HEMLIG



3. Sopkärl för elektronik i sopprummet.

Sida 4 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 945

HEMLIG



4. 

Sida 5 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 946

HEMLIG



5. Jämförelsebild med hand i handskstorlek 9.

Sida 6 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 947

HEMLIG



6. Två stycken miniatyrer av kvinnlig barnrumpa och vagina. Sexuellt syfte. Hittades i vardagsrummet.

Sida 7 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 948

HEMLIG



7. 

Sida 8 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 949

HEMLIG



8. 

Sida 9 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 950

HEMLIG



9. Vit handske i misstänkts garderob innehållandes nio USB-stickor.

Sida 10 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 951

HEMLIG



10. USB-stickor. Låg i vit handske i misstänkts garderob.

Sida 11 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 952
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11. Hittades i en kartong i garderoben i hallen.

Sida 12 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 953
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12. Hittades i en kartong i garderoben i hallen.

Sida 13 (36)

Fotografi(er) Bildbilaga sexleksaker, 2022-05-05 22:39   diarienr: 5000-K499148-22 954
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13. Påse med dildos hittad i misstänkts bostad.

Sida 14 (36)
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PM
Sammanfattning av husrannsakan på 

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 12 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Farbodi, Varona
Datum

2022-10-13
Tid

11:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Varona Farbodi

Uppgiften avser

Uppgift

Den första husrannsakan (2022-05-04) bestod i att eftersöka Henrik Ekholm i bostaden samt 
eftersöka föremål som kan vara av intresse för utredningen. Den andra husrannsakan 
(2022-05-05) som genomfördes var en platsundersökning utfört av tekniker samt att ta 
elektronik i beslag och andra föremål som kan vara av intresse för pågående förundersökning. 
Den tredje husrannsakan (2022-05-05) genomfördes av undertecknad tillsammans med Pa 
Lindberg och Pa Germundsson med syfte att genomsöka tillhörande källarförråd samt en 
kompletterande eftersökning av elektroniska beslag i bostaden. Den fjärde husrannsakan 
(2022-05-10) genomfördes av undertecknad tillsammans med Pa Issa och Pa Lindberg med 
syfte att genomsöka bostaden med tillhörande förråd samt byta lås på förrådet då 
undertecknad fått vetskap om att en aktör i ärendet velat ta sig in i det. Den femte 
husrannsakan (2022-05-24) genomfördes av Pa Lindberg, Pa Germundsson samt fotografer 
från NFC för att fota lägenheten och lägenhetens textiler för jämförelsebilder av 
övergreppsmaterial för att utesluta att övergreppsmaterial spelats in i lägenheten. Barnkläder 
och textiler togs i beslag för att fotograferas på NFC för tydligare bilder. Den sjätte 
husrannsakan (2022-05-31) genomfördes av NIGS-gruppen i Järva som besitter mer 
erfarenhet av husrannsakan än utredarna i ärendet, en motivering gällande NIGS bestod även 
i att vidga sökandet till gömda utrymmen och få nya ögon som letar igenom lägenheten. Den 
sjunde husrannsakan (2022-06-08) bestod i att göra en mer grundlig husrannsakan i 
källarförrådet. 

Vid samtliga husrannsakan togs föremål i beslag. 
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PM
Husrannsakan på  5 D

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 4 LPO Eslöv
Diarienr

5000-K499148-22
Uppgiftslämnare

Rosell, Lina
Datum

2022-06-01
Tid

12:31
Beslag verkställt

Ja
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lina Rosell

Uppgiften avser

Husrannsakan på  5 D
Uppgift

2022-05-31 biträdde NIGS-grupp från NFO i Järva US med en husrannsakan på  5 
D i syfte att leta efter lagringsmaterial.

På balkongen anträffades en X-box konsol i en flyttkartong samt i ytteligare en kartong en 
USB-sticka.

I hallen fanns ett förråd och där anträffades ytterligare en X-box konsol med kontroller och 
strömsladd. Där anträffades också ett mobiltelefonbatteri som troligtvis hör till en mobiltelefon 
som hittades i en garderob inne i den misstänktes sovrum.

I sovrummet anträffades en påse med barnkläder, på sängen låg en USB-sticka och i en av 
garderoberna låg en mini I-Pad samt en mobiltelefon. Troligtvis passar batteriet som låg i en 
påse i förrådet i hallen till denna telefon.

I en trådback i garderoben låg en vit handske. Instoppat i handsken anträffades en USB-sticka 
samt ett större antal minneskort.

Allt uppräknat ovan togs i beslag.

I tjänsten

Pinsp L.Rosell
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Förhör
Nr: 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grov våldtäkt mot barn, Fullbordat, Gärningsman
Underrättad om misstanke

2022-05-04
Ytterligare information om anledning till förhör

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

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

 5 D, 

Underrättad om rätt till försvarare

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Lotta Lindsén
Förhörsdatum

2022-05-04
Förhör påbörjat

15:49
Förhör avslutat

16:00
Förhörsplats

Arresten Solna
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik informeras om rätten att inte yttra sig eller medverka i utredningen.
Henrik informeras om rätten att ha försvarare närvarande.
Henrik delges misstanke enligt ovan.

Förhöret avslutas i väntan på försvarare.
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Förhör
Nr: 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Handräckning 1 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grov våldtäkt mot barn, Fullbordat, Gärningsman
Underrättad om misstanke

2022-05-04
Ytterligare information om anledning till förhör

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

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

 5 D, 

Underrättad om rätt till försvarare

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud önskas

Olle Kristhammar
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Lotta Lindsén
Förhörsdatum

2022-05-04
Förhör påbörjat

18:10
Förhör avslutat

18:58
Förhörsplats

Solna polisarrest
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Henrik informeras om rätten att inte yttra sig vid förhöret eller medverka i utredningen.
Henrik informeras om rätten att ha försvarare närvarande, vilket han har vid detta förhör. 
Samt att han vid en fällande dom kan bli skyldig att betala hela eller delar av 
försvararkostnaden.
Henrik informeras om att han har rätt att få information vid förändrad misstanke samt ta del 
av utredningen i den mån det går utan men för utredningen.

Henrik delges misstanke enligt ovan.

Berätta om dig själv, var du bor, jobb osv.
Jag bor i  och jobbar på ett bemanningsföretag som hyr ut folk till matvarubutiker. 
Huvudkontoret ligger i stan nära Odenplan. Vi skickas ut på olika butiker. Jag har jobbat där 
sedan december förra året. 

 Hur ser arbetstiderna ut?
Man sätter upp ett schema i ipool, vilka dagar man kan jobba så blir man inkallad. Inte 100%, 
utefter efterfrågan. 

 Hur ser privatlivet ut?
Jag lever med min sambo    heter min sambo    
Vi bor på  i  
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 Berätta vad som hänt?
Jag förnekar, inget som hänt. 

 Vet du var misstanken kommer från?
Ja, jo, jag kan väl tänka mig. 

 Berätta?
Kan jag få paus?

 Paus i förhöret: 18.16-18.25

Vi pratade om var den här misstanken kom ifrån och jag önskar att du berättar?
Nån har anklagat mig för brott.

 Utveckla?
Ingen aning. 

 Vem har anklagat dig?
Det vet jag inte riktigt.

 Vad grundar det sig i?
Kan jag få en paus igen?

 Paus i förhöret 18.28-18.40

 Vi återgår till där vi var, jag frågade vad anklagelserna grundar sig i?
Det är väl en konfrontation tidigare idag. 

 Vad hände?
Jag blev konfronterad av två personer som konfronterade mig.

 Om vad?
De påstod nånting som verkar relatera till detta. 

 Vart var du?
 station.

 Varför befann du dig där då?
Det vill jag inte svara på.

Varför konfronterade de dig?
Det vill jag inte svara på just nu. 

 Vart skulle du?
Det vill jag inte svara på. 

 Hur kommer det sig att du inte vill berätta?
Jag vill inte svara på det.

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-05-04 18:10   diarienr: 5000-K499148-22 982

HEMLIG



Har du haft en konversation med någon som heter 
Det kan jag ha haft.

 Vad handlade den om?
Det vill jag inte svara på. 

 När började den?
Kommer inte ihåg?

 Har ni pratat något om 
Det vill jag inte svara på. 

 Vad har du för telefon?
En Motorola. Svart, ett fodral med lock. 

 Vart finns det?
När jag var hemma. 

 Mer specifikt?
Hemma bara. 

 Har du datorer eller annan elektronik som surfplatta?
Inte som jag äger. 

Något som du använder?
Det kan finnas hemma men inte som jag äger. En dator som tillhör min bror finns. 

 Vilka bor på din adress?
Jag, min sambo och våran  

 Om vi återgår till  hur fick ni kontakt?
Det vill jag inte svara på.

 Vad sade de här personerna som konfronterade dig?
Jag vill inte svara på det. 

Vem äger datorer och annat som kan finnas i bostaden?
Min sambo.

 Har du andra telefoner eller liknande?
Ja, gamla telefoner kanske.

 Hur gamla?
Många år, inga smartphones i alla fall. 

Är Motorolan din första smartphone?
Inte den första men den enda jag har. Osäker på modell, köpte den av min bror. 

Fodralet, är det ett plånboksfodral?
Ja.

 Har du kort i fodralet?
Ja. 

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-05-04 18:10   diarienr: 5000-K499148-22 983
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 Personerna som konfronterade dig, anklagade de dig för något?
De påstod en massa saker. 

 Vill du berätta?
Nej inte just nu. 

 Försvararen har inga frågor.

Uppläst från anteckningar utan invändningar.

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-05-04 18:10   diarienr: 5000-K499148-22 984
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Förhör
Nr: 3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Daktningsbilder
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

.

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

Elsa
Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-06
Förhör påbörjat

12:38
Förhör avslutat

13:48
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Lovisa Lindberg Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Solna polisstation, arresten
Förhörsdatum: 2022-05-06
Klockslag:
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Lovisa Lindberg
Övriga närvarande: adv. Elsa Segerros
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Jättebra, då kommer jag börja med att läsa upp dina rättigheter som misstänkt. Och du 
har rätten till en förvarare vilket du har med dig här idag. Du har rätten till att tiga alltså du 
behöver inte svara på våra frågor om du inte vill, men se det här som en möjlighet att få 
berätta. Du har rätt till tolk men har förstått att det kanske inte finns ett behov utav det.

Henrik: Nej.

FL1: Nej, du har rätt att ta del utav utredningsmaterial så länge det inte är till men för 
utredningen och även om misstanken emot dig skulle ändras. Har du förstått dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Ja, ja nej men då är det ett nytt förhör då det har tillkommit en ny misstanke och jag 
börjar läsa upp den. Henrik Ekholm är misstänkt för grovt barnpornografibrott, Henrik 
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Ekholm har innehaft en stor mängd barnpornografiska bilder och barnpornografiska filmer 
som är att bedöma som grovt barnpornografi. Detta hände 20220504 på  i 

 Brottet är att bedömas som grovt eftersom det avser bilder och filmer där barnen är 
särskilt unga. Från spädbarn till tidig skolålder. Det utsätt för tvång genom att vara bundna 
och tejpade till händer och fötter samt utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt genom att 
bland annat utsättas för penetrationer vaginal, analt och oralt av vuxna och avbildas med 
sperma i ansiktet och över kroppen. Henrik Ekholm begick gärningen med uppsåt. Har du 
förstått vad misstanken gäller?

Henrik: Ja.

FL1: Bra.

Adv: Jag har bara en grej som jag undrade över, att det var på den här adressen betyder det att 
det är liksom i elektronik i bostaden?

FL1: Korrekt.

Adv: Typ dator eller nått sånt?
FL1: Olika form av lagringsmedia som har hittats i bostaden. 

Adv: Okej.

FL1: Bra, då ska vi bryta för paus och klockan är 12:41.

Paus 00:03:14.

FL1: Då är pausen klar vi återupptar förhöret klockan är 12:57. Då Henrik har du fått prata 
med din försvarare och tänker att jag börjar att fråga om din inställning till misstanken?

Henrik: Ja alltså jag har inte haft nått uppsåt så att liksom det ska va nått grovt (ohörbart), 
alltså vad sa du min.

Adv: Ja men det bara med juridiken då det som ja det får väl komma fram i några frågor sen 
men eventuellt du inte erkänner grovt barnpornografi.

Henrik: Nej precis.

Adv: Men en lägre grad.

Henrik: Ja.

Adv: Normalgraden.

Henrik: Normal ja.

FL1: Så erkänner du normalgraden barnpornografibrott?

Henrik: Mm.

FL1: Börja berätta om det.

Henrik: Ja att?

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-05-06 12:38   diarienr: 5000-K499148-22 986
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FL1: Att du, att du erkänner normalgraden av barnpornografi och inte grovt som misstanken 
avser?

Henrik: Ja som det som det lät att det ska va väldigt unga så det är i så fall ingenting som jag 
har som alltså det är inte att jag menar att det skulle vara nått sånt utan det om man liksom nu 
har laddat ner någonting så har det varit i liksom en bunt eller om man säger och med blandat 
material så då kan det liksom hända att det har varit nått sånt inblandat i som man inte som 
menat att man skulle laddat ner så.

FL1: Hur, hur funkar det när man, när man laddar ner?

Henrik: Eh det är lite olika det där ja det beror på som hur och vart man laddar ner.

FL1: Hur har du gjort när du har laddat ner?

Henrik: Ja det har varit olika liksom beroende på ja, ja varit lite olika liksom. Svårt att veta 
exakt komma ihåg exakt vad ja men för program och sånt där och olika saker. 

FL1: Och vad är det som gör att det är svårt och komma ihåg det?

Henrik: Ja det är liksom sånt som man kan för många många år sen liksom väldigt länge sen 
och.

FL1: Så det är svårt att minnas på grund av att det var länge sen, har jag förstått det rätt?

Henrik: Ja precis.

FL1: Okej, så vad, vad har du velat uppnå för effekt då med att ladda ner dom här filerna?

Henrik: Ja vet inte det har väl vart nån konstig nyfikenhet kanske. 

FL1: Mm hur mycket bilder och filmer har du av den här karaktären?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Uppskattningsvis?

Henrik: Jag vet inte.

FL1: Pratar vi hundratals, tusentals?

Henrik: Jag vet som sagt inte det liksom ja, det är liksom nån ingen, ingen uppskattning 
direkt.

FL1: Mm okej nej men jag förstår att det kan vara svårt att veta exakt. Polisen har ju gjort en 
husrannsakan hos dig och under den husrannsakan så har man hittat nio stycken olika 
lagringsmedier i en vit handske i din garderob. 

Henrik: Hm.

FL1: Så jag tänker att det kan få börja berätta om dom?

Henrik: Ja det ja vet inte om liksom alltså självklart kan man ju ha ja USB minnen och så som 
men ja liksom jag har inte haft nån aning vart dom liksom kan ha befunnit sig så ja.

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-05-06 12:38   diarienr: 5000-K499148-22 987
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FL1: Mm men om talar om för dig nu att dom har legat i en vit handske i garderoben i ditt 
sovrum.

Henrik: Eh ja det är ingenting jag känner till liksom att dom skulle legat där ja, som det är 
inte nått jag har i alla fall lagt eller placerat där. 

FL1: Vilka är det som bor hemma hos dig?

Henrik:  

FL1: Mm och hur många har tillgång till din lägenhet alltså en nyckel?

Henrik: Ja det bör ju bara vara vi vad jag vet i alla fall så. 

FL1: Mm och hur många använder garderoben i sovrummet?

Henrik:   

FL1: Mm men har jag förstått rätt att det är du och din sambo   som använder 
den garderoben?

Henrik: Ja.

FL1: Ja men du berättar att du inte känner till att det ska ha legat USB stickor och minneskort 
i den här vita handsken?

Henrik: Nej.

FL1: Nej men du känner igen att det ska ha funnits USB stickor och lagringsmedia hemma 
hos dig?

Henrik: Ja det är mycket möjligt.

FL1: Mm berätta om dom lagringsmedierna och vad som finns på dom?

Henrik: Ja jag har som sagt inte ja liksom tittat i dom på åratal så att jag vet inte vad som kan 
finnas på dom och eh det har liksom varit så att vi har haft väldigt stökigt hemma med grejer 
som har liksom varit från ett förråd eh som på grund av att ja när jag bodde med min 
storebror eh så ja blev vi vräkta eller han blev vräkt då och då hamnade liksom alla våra saker 
i sån här magasinering och då och nu har vi liksom ja efter ett tag hade vi ordnat ett eget 
förråd då som vi hade haft ett tag och som jag nu har tömt och tagit grejer till liksom våran 
bostad då som vi hade liksom tänkt gå igenom och ja och som sortera upp då liksom ja som 
min bror till exempelvis ska ha och vad vi kanske ska behålla och så där och ja, då är det 
mycket möjligt att det kan ha varit med någonting liksom från då liksom så att ja. USB eller 
någonting som ja.

FL1: Hur länge har du bott på 

Henrik: Vi har bott där sen jag tror det är det var jag kommer inte ihåg exakt om det var slutet 
på februari eller om det var ja jo det var ja eller om det var straxt ja jag kommer inte ihåg 
exakt om det var men det var nån gång i februari som vi flyttade in i alla fall, kommer inte 
ihåg exakt vilken dag det var men.
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FL1: Ja nej men det kan, det kan vara svårt som sagt att veta exakt tidpunkt så där. Pratar vi 
om februari i år 2022?

Henrik: Ja precis, precis.

FL1: Okej hur såg det ut med garderoberna när ni flyttade in var dom tomma?

Henrik: Ja dom var tomma, dom tre så att säga första dom som är längst in har ju då han som 
vi hyr av hans grejer hade han som han hade kvar där som han inte kunde få plats i sitt 
källarförråd då så att så ja så då liksom jag har låtit han behålla den delen så att så har vi 
använt dom övriga tre utrymmena. 

FL1: Mm okej, mm så då har jag förstått rätt att nån gång från februari fram tills den 4:e maj 
så har nån lagt den här handsken med nio olika lagringsmedia i garderoben?

Henrik: Ja.

FL1: Mm och du har ingen aning om vem?

Henrik: Alltså jag kan ju tänka mig att i så fall skulle vara min sambo som det är enda 
standard personen jag kan komma och tänka på så.

FL1: Mm och förstod jag dig rätt att du inte vet vad som finns på dom här nio olika 
lagringsmedierna?

Henrik: Nej jag har som sagt inte liksom öppnat dom eller vad man säger på väldigt många år 
så att jag ja.

FL1: Hur vet du att du inte har gjort det då, att du inte öppnat dom på många år?

Henrik: Eh för att jag har liksom ja i stort sett tappat bort dom eller alltså liksom jag har 
liksom eh liksom jag har inte vetat vart dom har befunnit sig sen vet jag inte exakt vilka USB 
minnen det gäller om det ens är liksom bara som jag alltså för jag har ju haft liksom självklart 
har man haft ett par antal USB minnen under liksom sitt liksom sin livs ja liksom så länge 
man liksom har ja… men jag liksom om man inte liksom ser hur dom ser ut så vet jag inte 
exakt om det är liksom minna eller om det kan eventuellt tillhöra någonting annat eller nån 
annan eller ja vad det nu kan vara så att, men jag vet att jag själv har haft liksom ja minnen 
men som sagt om jag inte vet hur dom ser ut så då vet jag inte exakt om det är liksom minna 
eller om det kan vara nån annan eller så. 

FL1: Vad har det funnits på dom USB stickorna som du vet är dina då?

Henrik: Det har väl funnits ja olika liksom ja…som sagt ja jag kan inte minnas exakt vad som 
liksom kan ha funnits på dom men ja.

FL1: Berätta det du minns då?

Henrik: Eh ja det kan väl funnits kanske bilder och filmer på ung unga liksom som ja som 
liksom (ohörbart) inte ja liksom det är ingenting som jag som vet exakt vad jag kommer ihåg 
exakt men ja.

FL1: Men du kommer ihåg att det finns?

Henrik: Ja det…
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FL1: Och berätta det du minns om dom här bilderna och filmerna på unga?

Henrik: Jag vet inte som sagt många år sen jag öppnade så jag kan inte säga liksom nått som 
svar på det.

FL1: Hur många år pratar vi om? Alltså hur många år sen?

Henrik: Ja det vet jag inte heller kan inte liksom säga det, det är så många många år sen 
som…

FL1: Och hur unga barn finns det på dina USB stickor?

Henrik: Jag vet inte liksom exakt men ja om man har som haft laddat ner nån så att säga som 
vad heter det Zip eller någonting kan det ha varit liksom väldigt olika så att det ja… jag kan 
säga jag har ingen aning om liksom vad det kan va för olika. 

FL2: Mm jag tänker när du säger att det kan va att det är lite olika har du nån sorts 
uppfattning om ungefär nått spann från en viss ålder till en annan eller?

Henrik: Nej alltså ja men det kan väl vart mellan ja jag vet inte men ja kan va både eh både 
liksom blandade över arton år under och sen även både uppåt och ner så jag kan inte säga 
liksom exakt.

FL1: Och vad föredrar du vilka åldrar?

Henrik: Jag har mer intresse av en vuxen kvinna liksom jag har ju en sambo så att…

FL1: Vi på polisen kommer ju gå igenom det här alltså dom tekniska beslagen alltså att man 
går igenom fil för fil, det har varit för mycket filer för att hinna göra det så att vi hinner till 
häktningsförhandlingen men det arbetet har påbörjats. Och dom här lagringsmedierna som 
jag har nämnt som har hittats i den här vita handsken, där finns det övergreppsmaterial på 
barn så unga som vid spädbarnsålder, det finns även filer som är döpta med just spädbarn. 

Henrik: Mm.

Adv: Är det nån fråga eller?

FL1: Nej jag väntar på att du ska kommentera det?

Henrik: Ja det som sagt jag vet inte liksom, som jag sa det kan ha varit i nån bunt eller zip fil 
som ja har liksom då har man ju inte liksom kolla på alla vad som alla vad som alla fil heter 
ja. 

FL1: Dom här filerna som du eller bunten med filer som du har berättat om vad mer kan ingå 
i en sån fil eller bunt?

Henrik: Det kan va allt möjligt liksom den kan va som sagt allt möjligt olika sorts filer och 
bilder filmer och ja. 

FL1: Då pratar vi för då changer då?

Henrik: Ja men det kan vara vad som helst som ja olika.
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FL1: Olika?

Henrik: Ja olika former ja kan va allt från som en kvinna som gör någonting och ja så det kan 
va helt olika.

FL1: Hur kommer det sig att du laddar ner pornografiskt material från dom här sidorna och 
inte söker in på andra sidor som vanliga sidor med pornografiskt material?

Henrik: Ja det har jag väl också gjort liksom det…

FL1: Vad är skillnaden då?

Henrik: Ja (ohörbart) ja, ja men exakt det som det är väl att på nått sätt av nån konstig 
spänning kanske nån (ohörbart) ja någonting sånt. 

FL1: Mm försök att vara lite mer detaljerad så konstig spänning, berätta mer?

Henrik: Ja men eller nån ja konstig liksom nyfikenhet.

FL1: Berätta mer om den nyfikenheten?

Henrik: (Ohörbart).

FL2: Vad är det som skiljer materialet som du har laddat ner mot materialet som finns på 
andra porr hemsidor?

Henrik: Ja jag vet inte jag kan inte svara på det just nu.

FL1: Det är okej, och du har beskrivit nån nyfikenheten litegrann för oss, vad är du nyfiken 
på?

Henrik: Jag vet inte nu, det kan jag väl inte heller riktigt svara på.

FL1: Och vad är det som gör att du inte kan svara på det?

Henrik: Jag vet inte helt enkelt.

FL1: Jag kommer läsa upp lite vad vi har hittat på den första USB stickan som vi började gå 
igenom. Jag tänker att du kan få kommentera efter att jag har läst upp. Vi har hittat vuxna 
män som penetrerar barn då är det spädbarnsålder upp till ung pubertal ålder.

Henrik: Ja som sagt jag vet inte exakt vad som har befunnit sig på dom.

FL1: Vad tänker du då när jag läser upp att det finns?

Henrik: Ja det är väl liksom ingenting jag har uppsåt i alla fall att liksom inneha men, jag har 
förklarat tidigare det kan finnas olika som buntar man laddar ner. 

FL1: Det finns filmer och bilder på vuxna som utför oralsex på barn, kommentera det?

Henrik: Ja jag sa ju det som sagt jag vet jag har inte kollat i dom på väldigt länge så jag vet 
inte exakt vad som finns på dom.

FL1: Vad är det du inte har kollat i på väldigt länge?
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Henrik: Ja alltså har inte liksom det liksom mycket man kan ha laddat ner som man ja har inte 
ens tittat på eller för att ja man har inte haft tid eller (ohörbart) ja lite ja kommit ihåg och tittat 
av eller ja det liksom…

FL1: Det finns material på unga pojkar som penetrerar vuxna kvinnor. 

Henrik: Som sagt jag har inte jag har inte själv sett allt som kan finnas i dom så att jag vet 
inte.

FL1: Du vet inte om det finns såna filmer och bilder?

Henrik: Nej inte som jag kommer ihåg att jag har själv sett liksom.

FL1: Det finns filmer och bilder på barn som utför sexuella handlingar på varandra 
penetration och oralsex, smeker varandra.

Henrik: Ja det är ingenting som jag alla fall kommer ihåg. 

FL1: Det är ingenting som du kommer ihåg. Och när jag säger att vi har hittat USB-stickor i 
ditt sovrum med mycket material på bland annat det som jag nyss har läst upp här, vad tänker 
du om det?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Hur kommer det sig att det finns i ditt sovrum?

Henrik: Som sagt jag vet inte om det kan va att dom kan ha legat i nån av lådorna som ja, 
som vi hade som ja börjar gått igenom eller nått sånt där så jag har ingen aning om hur dom 
hamnade i sovrummet. 

FL1: Och varför finns det här materialet hemma hos dig?

Henrik: Ja det jag kan ju fortfarande som sagt inte veta om det är exakt mig dom tillhör eller 
nått eftersom jag inte vet liksom hur dom ser ut så att jag liksom det kan ju mycket möjligt 
vara ja helt andra USB minnen eller nått som inte har med mig att göra, men ja som sagt jag 
vet inte.

FL1: Om det inte är dina vems är det då?

Henrik: Ja det vet jag inte. 

FL1: Känner du någon annan som laddar ner den här typen av pornografi?

Henrik: Nej inte vad jag vet i alla fall. 

FL1: Men du berättar att du har gjort det?

Henrik: Ja det har hänt.

FL1: Och vad är det som gör att du tänker att det här inte ska vara ett grovt 
barnpornografibrott?

Henrik: Ja jag har inte haft nått uppsåt att ja det skulle vara nått sånt liksom.
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FL1: Det finns övergrepps material på barn som är fast bundna och ihop tejpade som kryper 
alla fyra och har hundkoppel runt halsen, som får stearin hällt på sig, spädbarn som gråter när 
dom blir penetrerade av vuxna män. Tänker du fortfarande att det inte är grovt 
barnpornografibrott?

Adv: Men det var det att han inte har uppsåt till innehavet av det grova.

FL1: Och för att det inte är så unga men det har ju hittats spädbarn.

Adv: Men det är fortfarande uppsåtet alltså till innehav som jag förstår det, ah du får ju..att 
man inte har känt till vad som har funnits. 

FL1: Jag förstod det på dig som att det inte skulle vara grovt dels för att du inte har haft 
uppsåt att inneha det men även för att åldrarna inte har varit så unga.

Henrik: Ja, asså ja..Ja precis. 

FL1: Äger du ett par vita vantar handskar?

Henrik: Nej.

FL1: Vems vita handskar är det som ligger hemma då om det inte är dina?

Henrik: Ja jag vet inte det är väl mest vad det är för par vad det är för sorts handskar så att ja. 
Men jag personligen äger inga vita handskar i alla fall. 

FL1: Vet du om din sambo äger ett par vita handskar?

Henrik: Det är väl möjligt men inte nått som jag kommer ihåg om det.

FL1: Du sa lite tidigare att det kanske är alltså sambos lagringsmedier?

Henrik: Nej det har jag inte sagt men jag sa jag inte alltså om det kan ha tillhört någon annan 
men min sambo har inte haft några såna vad jag vet i alla fall. 

FL2: Förstår jag dig korrekt tidigare när du sa att du inte vet om det är dina USB stickor för 
att du inte vet hur dom ser ut?

Henrik: Ja alltså om jag inte vet hur dom ser ut så då vet jag inte om det kan va nått som men 
ja som sagt så, som det, det är liksom möjligt också att som där våra grejer efter vräkningen 
förvarades kan ha möjligt att nån kan ha som för att det var liksom flera personer som hade 
sina ägodelar och det var liksom inga dörrar eller någonting i dom olika facken så att kan ha 
varit nån som kan ha slängt in i liksom bland kartongerna det har liksom det är inte helt 
omöjligt. Det var ju många personer som rörde sig där så, så att. 

FL2: Men när vi läste upp om USB minnena det var inte det är inte innehållet i dom som gör 
dig osäker på om det var dina utan det är hur dom ser ut?

Henrik: Ja precis.

FL2: Ja.

FL1: Har du nått mer?
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FL2: Nej det har jag inte.

FL1: Nej, vad heter sidorna som du laddar ner dom här filerna ifrån?

Henrik: Jag kommer inte ihåg exakt nu liksom det som det har varit som, från väldigt länge 
sen så att ja så liksom ja även om jag skulle komma ihåg dom så existerar dom nog kanske 
inte längre eller liksom så ja. 

FL1: Och dom här filmerna och bilderna är det svenska barn eller?

Henrik: Eh inte vad jag vet i alla fall det brukar ju oftast vara utländskt.

FL1: Mm från vilka delar av världen då?

Henrik: Nej ingen aning.

FL1: Men det brukar oftast vara alltså inte svenska barn?

Henrik: Ja nej precis det men ja olika länder över världen så man kan ju veta exakt liksom.

FL1: Hur, hur specifika kan man va när man laddar ner såna här filer alltså finns det olika 
changer man kan klicka i eller hur barnen ska se ut vad för typ utav?

Henrik: Nej inte vad jag vet i alla fall. 

FL1: Bara för tydlighetens skull hur vet du att det är på det sättet att det brukar oftast inte 
vara svenska barn?

Henrik: Det beror väl på vad man om, om det är nått ljud kanske som liksom pratar nått språk 
ja antingen nått ja engelska eller nått man inte förstår eller så kan (ohörbart).

FL1: Och hur, hur har du kunnat göra den bedömningen om vilket språk det är som talas?

Henrik: Ja alltså om  man nu har hört någonting sägas eller någonting men det liksom ja så, 
jag kan inte komma ihåg att jag hört nån, nån svenska pratas eller någonting.

FL2: Har du kunnat identifiera nått språk som du har hört?

Henrik: Eh ja engelska har man väl hört och sen nu vet jag inte det finns ju så många olika 
men kanske kan varit ryska också det finns ju många olika språk som liknar det så att man vet 
inte. 

FL1: Mm har du kollat på barnpornografi?

Henrik: Nja man har man har ju titta liksom på vissa, vissa av filerna liksom för att som se.

FL1: Mm och filerna är det dom filerna vi har pratat om nu?

Henrik: Men alltså inte liksom dom det verkar vara nån lägre väldigt låga åldrar och så där så 
att…

FL1: Och vad är den lästa åldern du har tittat på?
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Henrik: Det är väl svårt att bedöma liksom men ja dom kan väl varit kanske ja runt tonåren. 

FL2: Är det dom klippen där du också har hört vissa alltså språk differenser?

Henrik: Ja precis.

FL2: Finns det, finns det nått av dom klippen i lagringsmedia som vi har i beslag?

Henrik: Det kan inte jag svara på som sagt om jag inte vet vilka det är.

FL1: Har jag förstått det rätt att man av misstag kan ladda ner såna här filer?

Henrik: Ja det är om nån som sagt det är ja zip fil eller som en (ohörbart) liksom hoppackade 
på olika så att ja och då är det mycket möjligt att det kan innehålla liksom väldigt olika åldrar 
och ja så.

FL1: Hur kommer det sig att du inte har raderat dom här filerna på flera år?

Henrik: Alltså ja man har väl liksom tänkt att man nån gång skulle gått igenom och ja men 
det har liksom inte blivit av ja lite som man är lat eller nått liksom bara ja.

FL1: Men du har tänkt att du ska gå igenom?

Henrik: Ja nån gång som man tänkte så men som sagt ja flera gånger som man liksom har ja 
kanske tappat bort USB minnen och sen kanske man hittat det liksom väldigt långt senare 
eller någonting och men ja (ohörbart).

FL1: Men vad skulle syftet med att ta bort filerna vara eller syftet med att gå igenom?

Henrik: Alltså som, som om det nu skulle vara någonting nått som, som man själv inte som 
har man intresse av att se så då är det klart man tar bort det.

FL1: Finns det fler lagringsmedier som innehåller övergrepps material hemma hos dig som, 
som du vet om?

Henrik: Inte vad jag kan komma på i alla fall.

FL1: Men du är inte säker?

Henrik: Nej.

FL1: Mm hur är det med den technologin som du använder lite mer till vardags då, 
mobiltelefon, dator?

Henrik: Eh ja jag äger ingen dator liksom det ja.

FL1: Hur är det med mobiltelefon då?

Henrik: Eh det kan finnas där också.

FL1: Och vad är det som kan finnas i den?

Henrik: Eh det är väl olika…
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FL1: Olika?

Henrik: Olika ja material pornografiskt material.

FL1: Mm berätta mer om dom olika pornografiska materialen? Vad kommer vi att hitta?

Henrik: (Ohörbart) jag vet inte riktigt exakt.

FL1: Men när du säger att du inte vet exakt, vad innebär det?

Henrik: Ja man kan väl som ladda ner nån fil som sagt som man inte vet exakt vad det 
innehåller så att ja.

FL1: Mm och när var senaste gången du gjorde det?

Henrik: Ja jag kommer inte ihåg exakt.

FL1: Är det också flera år sen eller uppskattningsvis?

Henrik: Nja det kan väl va ett tag sen jag vet inte exakt.

FL1: Finns det, finns det någonting som du skulle vilja tillägga som vi kanske glömt att fråga 
om eller som du vill ska stå med i det här förhöret?

Henrik: Ingenting jag kommer på just nu.

FL1: Nej, Lovisa har du några frågor?

FL2: Nej inte just nu.

FL1: Försvaret?

Adv: Ja men bara en fråga bara så att till fördyligande att din liksom vilken inställning är, så 
tänkte jag bara om jag har förstått dig rätt att om det är så att man har hittat övergrepps 
material och material som ja där det förekommit spädbarn i olika lagringsmedia så 
ifrågasätter du inte att det är att ses som grovt så att säga utan det är mer att du inte har känt 
till att det har funnits där eller har haft…

Henrik: Ja.

Adv: Eller har haft uppsåt till liksom det innehavet men du ifrågasätter inte att materialet som 
har hittats i sig att det som är grovt så att säga, det blir lite klurigt här nu men.

Henrik: Ja alltså…

Adv: Om jag frågar så här känner du det här som läses upp om penetration av spädbarn, 
tejpade barn är det någonting liksom som du känner igen?

Henrik: Nej som sagt inte vad jag kommer ihåg att jag sett eller haft uppsåt att liksom ladda 
ner.
Adv: Okej ja tack.

FL1: Så om vi frågar om din inställning igen erkände du eller förnekar du brott?
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Henrik: Ja jag erkänner till en mildare grad i alla fall, mildare form eller grad eller vad det 
heter. 

Adv: På juridiska om man säger så erkänner normalgraden på grund av bristande uppsåt i 
förhållande till innehav av grovt material. Men det ifrågasätts inte det som bedöms som grovt 
eller grovt.

FL1: Då avslutar vi förhöret, klockan är 13:48.

Förhöret avslutat. 
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Förhör
Nr: 4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BINR 6 PO Sthlm Nord
Diarienr

5000-K499148-22
Hörd person

Ekholm, Henrik Per Andreas
Personnummer

19840319-0153
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Underrättad om misstankeYtterligare information om anledning till förhör

Hörs som misstänkt gällande grov våldtäkt mot barn och Grovt barnpornografibrott. 

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

Olle Kristhammar
Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare

Varona Farbodi
Förhörsdatum

2022-05-27
Förhör påbörjat

13:14
Förhör avslutat

15:28
Förhörsplats

Häktet Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Peter Jonsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Ärendenummer: K499148-22
Hörd person: Henrik Ekholm, 840319-0153
Plats: Kronoberg, häktet
Förhörsdatum: 2022-05-27
Klockslag: 13:14
Förhörsledare, FL1: Varona Farbodi
Biträdande förhörsledare, FL2: Peter Jonsson
Övriga närvarande: Advokat Olle Kristhammar
Utskrivet av: Liselott Lilja

FL1: Då tänker jag att precis som förra gången så kommer jag gå igenom dina rättigheter som 
misstänkt innan vi sätter igång och vi kommer inte läsa upp några nya misstankar idag. Så du 
har rätt till ett försvar vilket du har med dig här idag, du har rätt till tolk men det har vi 
kommit överens om att det finns det inget behov utav. Rätt till att inte svara på våra frågor 
men som sagt se det här som en möjlighet att berätta, och du har även rätt att ta del av 
utredningen så länge det inte är till men och även rätt till att ta del ifall misstankarna mot dig 
skulle ändras. Har du förstått dina rättigheter?

Henrik: Ja.

FL1: Jätte bra, förra gången vi träffades så pratade vi om misstanken avseende grovt 
barnpornografibrott. Och vi kommer komma in på dom delarna men vi kommer att backa 
tillbaka litegrann och ställa lite mer frågor om dig. Så jag tänker att du kan få börja berätta 
vart bor du någonstans?
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Henrik: I 

FL1: Mm vilken adress?

Henrik:  5.

FL1: Och vem eller vilka bor du där med?

A Med min sambo  

FL1: Mm börja berätta om din relation till din sambo?

Henrik: Ja den är väl bra tycker jag.

FL1: Mm hur länge har ni varit en relation?

Henrik: Eh snart tio år.

FL1: Mm kommer du ihåg vilket år ni träffades?

Henrik: 2012.

FL1: Mm och berätta mer om det hur ni träffades?

Henrik: Vi träffades genom en dejtingsida som heter Bado. 

FL1: Och där fick ni kontakt med varandra?

Henrik: Ja.

FL1: Ja fortsätt berätta.

Henrik: Ja vi hade kontakt där ett tag sen bestämde vi oss för att träffas och ja, har i stort sett 
varit tillsammans liksom sen ja sen första gången vi träffades kan man väl säga.

FL1: Mm okej, och sen 2012?

Henrik: Ja.

FL1: Mm och hur har det sett ut har ni, har ni bott tillsammans under den här perioden?

Henrik: Inte hela tiden nu vet jag inte exakt  när men tror det var ungefär om det var ja jag 
kommer inte ihåg när det var ett eller två år ja runt två år kanske ja så blev det varit 
tillsammans tror jag, jag kommer inte ihåg exakt när. 

FL1: Okej.

Henrik: Ja.

FL1: Men ungefär två år efter att ni träffades.

Henrik: Ja.
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FL1: Har ni bott ihop, ja berätta mer om det vart någonstans har ni bott och hur har ni bott?

Henrik: Det i början bodde vi hos min bror,  
 så att så vi hade ju oftast ja lägenheten för oss själva.

FL1: Och vart ligger den här lägenheten?

Henrik:  

FL1: Och hur kommer det sig att ni flyttade därifrån?

Henrik: Min bror hade ja problem med att betala hyran så den ja dom blev vräkta där. 

FL1: Mm berätta mer om din och din sambos relation?

Henrik: Den är väl som ja vilken vanlig relation som helst.

FL1: Mm försök och beskriva med mera ord och detaljer?

Henrik: Ja det beror ju på vad ja men liksom vad du vill veta ja vi (ohörbart) mycket saker 
tillsammans liksom ja, går ut och äter på restaurang då och då och ja hittar på olika aktiviteter 
och så ja.

FL1: Och du har beskrivit att, att det är som vilken vanlig relation som helst och rätta mig 
ifall jag minns fel, du sa att det var en bra relation?

Henrik: Mm.

FL1: Mm har det varit på något annat sätt nån gång?

Henrik: Ja men alltså alla relationer går ju ja upp och ner ibland har det varit haft lite liksom 
sämre stunder om man säger eller ja.

FL1: Berätta om dom sämre stunderna?

Henrik: Ja om  man bråkar som alla gör liksom om nått.

FL1: Och…

Henrik: Man kanske bara är sura på varandra och liksom ingen som helst anledning liksom 
kan nån man kanske själv är lite liksom nedstämd eller någonting liksom kanske ja så.

FL1: Mm berätta mer om det att det går upp och ner, vad brukar ni bråka om?

Henrik: Ja det är väl mycket olika som oftast var det som eftersom jag var arbetslös och är det 
oftast liksom man bråkade om det och ja.

FL1: Har det förekommit några andra konflikter i eran relation?

Henrik: Nej men det är väl det vanliga som, som bråkar av olika anledningar liksom ja, kan ju 
vara vad som helst i stort sett. 

FL1: Mm.
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Henrik: Liksom ja om hon kanske har sin menstruation eller någonting och hon känner sig 
väldigt liksom blir lätt irriterad på grund av det och ja (ohörbart) liksom har bråkat egentligen 
av ingen anledning liksom utan ja.

FL1: Du berättar att ni har bråkat om att du är arbetslös?

Henrik: Ja.

FL1: Berätta vad gör du på dagarna har du något jobb idag?

Henrik: Alla har väl jobbiga dagar (ohörbart).

FL1: Mm min fråga var du berättade ni har bråkat om att du är eller har varit arbetslös jag 
uppfattade inte riktigt, har du jobb idag?

Henrik: Ja nu har jag en anställning.

FL1: Berätta mer om dina vardagar och helger vad brukar du göra på dagarna?

Henrik: Ja nu eller förr eller hur tänker du?

FL1: Eh innan du blev häktad hur såg dina vardagar ut då?

Henrik: Ja jobbar väl när jag hade pass och ja annars så var jag hemma ja, kolla på teve och 
så.

FL1: Och hur såg det ut innan du hade ett jobb när du inte hade ett jobb alltså?

Henrik: Då sökte jag ju arbete ja.

FL1: Vart jobbar du någonstans?

Henrik: Eh på ett bemanningsföretag som hyr ut personal till olika butiker och.

FL1: Och vad heter det bemanningsföretaget?

Henrik: MRC bemanning.

FL1: Och hur länge har du jobbat där?

Henrik: Jag började i december förra året.

FL1: Ja och hur ofta jobbar du?

Henrik: Ja det var ja man har man sätter upp ett schema eh vilka dagar man kan jobba och så, 
så blir man tilldelad pass då och ja och ja, jag hade haft några pass i alla fall då men inte så 
ofta som jag hade önskat liksom och ja.

FL1: Ja och under hur lång tid var du arbetslös innan du fick det här jobbet på MRC?

Henrik: Ja tre fyra år kanske. 

FL1: Tre fyra år?
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Henrik: Mm.

FL1: Mm och hur kommer det sig?

Henrik: Ja jag sökte ju jobb som jag antar att det var väl ingen som kände sig intressant eller 
intresserad av välja mig och valde bättre ansökande.

FL1: Mm och dom här tre fyra åren då du var arbetslös, berätta vad du mer gjorde på dagarna?

Henrik: Det var väl inte så mycket, kolla på teve och tog det lugnt. 

FL1: Mm och hur var det med ekonomin?

Henrik: Ja den var inte den bästa.

FL1: Har jag förstått det rätt att du bodde med din sambo under den här perioden?

Henrik: Ja.

FL1: Mm vem är det som drar in pengarna till hushållet?

Henrik: Ja det var ju hon som är.

FL1: Och berätta mer om det?

Henrik: Ja hon jobbar och så.

FL1: Vart jobbar hon någonstans?

Henrik: Eh det jag vet inte eftersom hon jobbar åt privatpersoner och så.

FL1: Vad jobbar hon med?

Henrik: Eh städning, barnpassning eh ja det är väl det som hon.

FL1: Mm och hur får hon betalt?

Henrik: Ja hon får kontant eller ja annars så swishar nån till mig då så att ja kommer in på 
mitt konto då. 

FL1: Hur mycket tjänar hon ungefär i månaden?

Henrik: Det vet jag inte, jag har ingen ja koll på det så att.

FL1: Vem är det som har betalat hyran?

Henrik: Eh ja det är hon.

FL1: Köpt mat?

Henrik: Det är min sambo som betalar.

FL1: Jag tänker betalat för elektronik, abonnemang, vem är det som står för dom kostnaderna?

Henrik: Ja det är ju ingen som har nått sånt av oss så att det har varit kontantkorts telefon eller 
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(ohörbart) så.

FL1: Och era telefoner då vem är det som har köpt dom?

Henrik: Eh ja dom har väl köpt sina egna telefoner och jag köpte min telefon av min bror, 
eller ja jag fick den av honom eftersom han hade införskaffat en ny eftersom han tyckte att 
den telefonen inte var så bra så att ja, så gav han den till mig men han ville ändå ha liksom ja 
liten summa för den så ja betalade det till honom. 

FL1: Okej, så när du har jobb så jobbar du några pass, du hade gärna velat jobba mer.

Henrik: Ja.

FL1: Än vad du gör, och under dom här tre fyra åren som du inte har haft arbete då har du 
mest tagit det lugnt och kollat på teve och sökt jobb.

Henrik: Ja.

FL1: Hur har det sett med mobilanvändning?

Henrik: Ja det har väl haft vanlig ja andra telefoner liksom som samma SIM-kort, samma 
Comviq kontant. 

FL1: Mm hur ofta sitter du vid din telefon, alltså att du aktivt håller på med den inte att du 
sitter bredvid den?

Henrik: Ja det är väl beror väl på ja det var väl olika (ohörbart), jag kan inte säga exakt hur 
länge.

FL1: Hur skulle du beskriva din telefonanvändning, använder du den ofta eller?

Henrik: Eh det lite olika men ja.

FL1: Vad brukar du göra på din telefon?

Henrik: Jag (ohörbart) ja när jag fick den, den telefonen av min bror så eh har jag sökt jobb 
då där eftersom jag inte har ja någon dator eller nått som, som ja så det har man sökt jobb 
mest och…

FL1: Har du några appar i din telefon?

Henrik: Ja det har jag ja.

FL1: Vilka appar har du?

Henrik: Ja kan inte komma exakt Facebook, eh Messenger ja spel ja.

FL1: Har du några andra sociala medier utöver Facebook?

Henrik: Ja Kik, Snapchat ja det är väl dom jag håller på.

FL1: Mm och hur ofta är du inne på Facebook, Kik och Snapchat?

Henrik: Det är väl olika beror väl på liksom. 
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FL1: Det beror på?

Henrik: Ja om man får nått meddelande eller någonting och ja, svarar man ju så.

FL1: Mm om man får nått meddelanden?

Henrik: Ja eller nån notis ja.

FL1: Mm berätta om din Facebook användning, vad brukar du göra på Facebook?

Henrik: Ja brukar kolla ja olika uppläggning som man har lagt upp och så.

FL1: Och Kik?

Henrik: Ja kollar vad som ja om det är nått nytt meddelande eller nån nått annat.

FL1: Och Snapchat?

Henrik: Ja samma där om det är nått nytt meddelande eller någonting sånt så.

FL1:  Vad heter du på Facebook?

Henrik: Henrik Ekholm.

FL1: Och vad heter du på Kik?

Henrik: Eh jag kommer inte ihåg exakt men querty nått sånt eller nått ja nått åt det hållet.

FL1: Är det ditt användarnamn på Kik?

Henrik: Ja.

FL1: Och Snapchat?

Henrik: Eh jag kommer inte ihåg men ja (ohörbart) Andreas någonting som mitt andranamn 
så att jag kommer inte ihåg exakt vad.

FL1: Hur kommer det sig att du inte använder ditt egna namn?

Henrik: Ja man behöver väl inte använda sitt egna namn så ja.

FL1: Är det någonting annat på din Snapchat som inte stämmer överens med verkliga du?

Henrik: Eh jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt.

FL1: Okej du har nämnt att du får meddelanden.

Henrik: Mm.

FL1: Berätta mer om det vilka är det du pratar med eller vem pratar du med på Kik?

Henrik: Jag kommer inte ihåg vad nån heter där liksom olika.
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FL1: Och vad brukar, vad brukar du skriva?
Henrik: Ja det är väl olika där också beroende på vem vad man pratar om och så. 

FL1: Ge nått exempel?

Henrik: Ja man frågar väl oftast hur personen mår och så där och ja.

FL1: Förekommer det några som chattar med sexuella inslag?

Henrik: Eh det har hänt.

FL1: Berätta?

Henrik: Jag kommer inte ihåg exakt vad men ja (ohörbart).

FL1: Och när var senaste gången det hände?

Henrik: Ja det kommer inte jag ihåg exakt. 

FL1: Och vilken månad?

Henrik: Nej inte.

FL1: Årtal?

Henrik: Ja det var väl i år.

FL1: Mm berätta om en sån chatt och det du kommer ihåg?

Henrik: Det är väl jag kommer inte ihåg så jätte mycket liksom ja. 

FL1: Och den telefonen som du använder vem har tillgång till den telefonen?

Henrik: Det är väl jag, sambon om hon vill liksom. 

FL1: Så sambon har tillgång till din telefon?

Henrik: Ja hon kan min skärm lås kod så att så hon har tillgång om hon vill det.

FL1: Hur ofta brukar hon titta i den då?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Och vad skulle syftet för henne att vara och gå in i din telefon?

Henrik: Ja det är väl kolla liksom vad ja, jag vet inte exakt som alla nyfiken vad man gör eller 
jag vet inte. 

FL1: Vad finns i din telefon?

Henrik: Det spel och Facebook och ja.

FL1: Och om vi backar tillbaka lite till ekonomin eh vi har hittat utlands betalningar 
transaktionskvitton till  berätta om dom?
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Henrik:  
 

FL1: Ditt namn står på ganska många utav dom transaktionskvittona att det är du som är 
avsändaren. 

Henrik: Ja det som jag har man måste ha svensk eller legitimation så och som hon inte hade 
ett pass för ja för ganska länge då så eh så är det jag som har hjälpt henne att skicka pengarna 
till dom.

FL1: Och  hur mycket pengar har ni skickat till 

Henrik: Det vet jag inte, det är olika varje gång.

FL1: Vi har hittat vissa transaktionskvitton på, på flera tusen kronor.

Henrik: Mm.

FL1: Men du beskriver att ekonomin inte är så bra.

Henrik: Alltså om man ser att hur jag har min ekonomi har sett ut liksom men hon det är ju 
hon min sambo som har försörjt oss och om hon har pengar och skicka så har hon ju skickat. 

FL1:  

Henrik:

FL1: 

Henrik:  
 

FL1: 

Henrik: Ja den är bra. 

FL1: Berätta mer?

Henrik:  
 

FL1: Är det på nått annat sätt nån gång?

Henrik: Nej.

FL1: Och  

Henrik:  

FL1: 
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Henrik: .

FL1: 

Henrik: 

FL1: 

Henrik:  
 

FL1: 

Henrik: 

FL1: 

Henrik:  
 

FL1: 

Henrik:  
 

 
FL1: r 

Henrik: 

FL1: Jag tänker att du kan få berätta om ditt och din sambos sexliv?

Henrik:  

FL1: Förlåt vad sa du ofta?

Henrik: Som man har lust och tid, alltså man måste liksom ja speciellt  
så får man inte så ofta tid.

FL1: Och hur ofta har ni samlag?

Henrik: 

FL1: Mm och hur går det till när ni har samlag?

Henrik: Vadå hur går det till, det ja det vet jag inte om jag vill beskriva direkt. 

FL1: Och bara så att vi förstår varandra hur kommer det sig att du inte vill berätta om det?

Henrik: Ja för att det liksom privat.

FL1: Okej.
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Henrik: Mitt privatliv som man kanske inte vill diskutera.

FL1: Mm.

Adv: Relevansen i dom frågorna kan väl också ifrågasättas utifrån hur misstanken ser ut kan 
jag tycka.

FL1: Det finns en anledning till att vi ställer dom här frågorna.

Adv: Jo jo men nu har han sagt att han inte vill svara på dom, men det gäller ju någonting helt 
annat. 

FL1: Mm jag kommer fortsätta ställa frågor och så svarar du på dom frågorna som du vill 
svara på. Använder ni några sexleksaker?

Henrik: 

FL1: Mm berätta om dom sexleksakerna?

Henrik: Det är väl olika som beroende på.

FL1: Mm hur mycket sexleksaker äger du?

Henrik: Ja det är väl ett par stycken vet inte exakt hur många. 

FL1: Uppskattningsvis?

Henrik: Jag vet inte tio kanske stycken jag vet inte, ingen aning.

FL1: Och av vilken sort?

Henrik: Det är väl olika.

FL1: Precis det har jag förstått men av vilken sort?

Henrik:  
.

FL1: Mm okej, och vilka vet du att ni har använt?

Henrik:  

FL1: Använder ni nått skydd när ni har samlag?

Henrik: Eh .

FL1: Vi har hittat två stycken små barnrumpor gjorda av silikon i lägenheten ungefär lika 
stora som min hand, är det nått som du känner igen?

Henrik: Ja.

FL1: Berätta om dom?
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Henrik: Ja det nått jag beställde på eh jag tror det var Wish eller någonting så, men ja när jag 
fick dom så hade jag ingen aning om jag trodde dom skulle vara som större i storleken så att 
säga, jag hade ingen aning om att dom var i den storleken som dom var.

FL1: Och varför beställde dom?

Henrik: Ja för att ja (ohörbart) använda dom ibland som nån ja inte har tid om  

FL1: Har du använt dom?

Henrik: Det har hänt ja. 

FL1: Och hur har du gjort då?

Henrik: Ja jag har väl använt dom för det ändamålet dom är till för. 

FL1: Och vad är dom till för?

Henrik: För att man ska penetrera dom och få utlösning vad annars, va fan menar du.

FL1: Anledningen till att jag frågar nu vet du att det är viktigt att det är tydligt så att du inte 
blir missförstådd och så att jag inte antar saker som kanske visar sig senare inte stämmer ja. 
Och dom här sexleksakerna som du har berättat om, dels dom här rumporna och dildosarna 
vem mer än du har vetskap om att dom finns?

Henrik: Ja min sambo.

FL1: Så förstod jag det rätt att hon att hon vet att dom här rumporna finns och sexleksakerna 
som du beskrev innan?

Henrik: Ja.

FL1: Och hur, hur vet hon det?

Henrik: För att hon vet helt enkelt liksom ja.

FL1: Har du berättat det för henne har hon sett dom?

Henrik: Ja både och.

FL1: Och hur, hur skulle du beskriva dina sexuella preferenser?

Henrik: Ja vuxna kvinnor.

FL1: Och hur skulle du beskriva din sexuella läggning?

Henrik: Heterosexuell.

FL2:  
 

Henrik: .
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FL2: Nej. Om jag hoppar tillbaks också till ditt jobb eller inte jobb eller och sambons jobb 
eller inte jobb  

Henrik:  

FL2: 

Henrik: 

FL2: I veckan?

Henrik: Nej…

FL2: Om dan?

Henrik: Ja om dan. 

FL2: 

Henrik: Ja precis.

FL2:  

Henrik: Eh hon jobbar oftast så att så.

FL2: Du är solo?

Henrik: Ja.

FL2: Att du är ensam hemma?

Henrik: Precis.

FL2: Och det här när du är ensam hemma  befinner du dig då hemma i lägenheten eller är du 
ute på stan i  eller tar du dig in till storstan Stockholm eller?

Henrik: Eh det beror på om jag, om jag ska om hon har bett mig att gå och handla så går jag 
och handlar centrum, har hon bett mig att jag ska komma till in till stan och möta henne efter 
jobbet eller nått så kommer jag dit så. 

FL2: Din bekantskapskrets/vänskapskrets hur är den?

Henrik: Ja det är väl har väl lite kontakt med liksom lite gamla kompisar och så där men inte 
direkte liksom som man umgås med ja.

FL2: Du har inga polare ute i 

Henrik: Ja jag har ju…

FL2: Är du från… jag vet inte är du i grunden från  eller?
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Henrik: Ja jo jag är det och jag har ju liksom vänner där som jag känt väldigt länge så, så att 
ja.

FL2: Och sambon då hur hennes en vecka hur mycket är hon hemma eller borta?

Henrik: Det beror ju på hur om jag jobbar och så. 

FL2: Mm en normal vecka då?

Henrik: Ja eh vet inte exakt hon brukar väl åka runt sex sju tiden på morgonen och kommer 
hem ja på kvällstid, lite olika.

FL2: Är det måndag fredag eller är det måndag lördag eller är det måndag söndag eller?

Henrik: Eh hon brukar oftast vara ledig på söndagar så att måndag till lördag då.

FL2: Mm.

FL1: Och dina vänner hur ofta umgås du med dom?

Henrik: Eh inte särskilt ofta, mer man stöter på dom kanske i matbutiken eller så snackar liten 
stund. 

FL1: Hur ofta har du kontakt med dom?

Henrik: Ja det är inte särskilt ofta då och då.

FL1: När ni har kontakt med varandra vad brukar ni prata om?

Henrik: Ja oftast är det väl brukar va nått kort samtal om hur det är och så då och ja vad man 
gör kanske just då och ja om man eventuellt skulle träffas någonstans ta en öl kanske nått sånt 
där, det är oftast det liksom men det är sällan det sker liksom.

FL2: När vi var hemma hos dig eller när du inte var hemma och vi gjorde en husrannsakan 
där så tittade vi bland annat i en ryggsäck som det låg en hel del kondomer i, vad har du dom 
till?

Henrik: Eh det är såna som vi har jag och min sambo har använt förut som ja som ja men vi 
använder inte dom längre så ja då har man ju bara lagt dom liksom någonstans och glömt bort 
att dom ens fanns där så att…

FL2: När började ?

Henrik:  

FL2: Mm.

FL1: När senast såg du dom här kondomerna?

Henrik: Ja var nog länge sen liksom när man hade ja lagt ner dom i väskan liksom ja.

FL1: Vet du vilken väska dom låg i?
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Henrik: Eh jag tror det var väl min ryggsäck som jag brukar använda typ.

FL1: Och när senast använde du den ryggsäcken?

Henrik: Eh jag vet inte den dagen jag blev gripen antar jag.

FL1: Mm varför gick du med en ryggsäck med över femton kondomer i?

Henrik: Ja jag hade ju så när glömt bort att dom var då så att ja.

FL1: Det fanns en antibakteriell spray där i också, är det nått du känner igen?

Henrik: Ja det använder man ju efter Covid så har man använt den liksom. 

FL1: Och vart var du på väg när du lämnade bostaden den dagen du blev gripen med den här 
ryggsäcken?

Henrik: 

FL1: Mm och vad gjorde du efter det?

Henrik: Kan va bra att ta en paus kanske?

FL2: Javisst.,

FL1: Vi tar en paus klockan är 14:05.

Paus 00:51:21.

FL1: Vi återupptar förhöret, klockan är 14:22.  

Henrik: Ja gick jag till  stationen.

FL1: Mm och hur blev det där?

Henrik: Ja som ni vet så hade haft en konversation med en person och ja så, som hade 
bestämt träff vid  station.

FL1: Mm berätta mer om den här personen och vad ni har pratat om och vad som ledde fram 
till att ni bestämde en träff?

Henrik: Ja det var hade haft en ja vad jag tyckte en väldigt konstig konversation och så ja 
(ohörbart) det var väl nån som fundering som på vad det var för konstig människa som man 
skulle möta upp så.

FL1: Och vad hade ni pratat om?

Henrik: Den konversationen har ni ju så ni vet ju.

FL1: Det är bättre att du berättar med egna ord.

Henrik: Jag kan inte beskriva exakt kan inte komma ihåg allt som sas.
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FL1: Berätta det du kommer ihåg?

Henrik: Ja det var en person som tagit kontakt med mig och så ja och ni vet ju liksom vad 
som stod i konversationen och liksom ja, bestämde att ses.

FL1: Vad skulle ni göra?

Henrik: Eh först vi skulle väl ses vid  stationen så.

FL1: Vad hade ni kommit överens om innan?

Henrik: Ja om det går bra att ta en liten kort paus igen bara lite snabbt?

FL2: Men ja vi tar två minuters paus då.

FL1: Vi pausar förhöret klockan är 14:26.

Paus 00:55:06.

FL1: Vi återupptar förhöret klockan är 14:31. 

FL2: Kommer du ihåg frågeställningen?

Henrik: Nej inte…

FL2: Vad du, vad du skulle göra där och den här personen som du hade stämt träff med vad 
ni skulle göra?

Henrik: Eh ja det står i konversationen så.

FL2: Mm men vad var din tanke och plan, egna tanke och plan?

Henrik: Ja jag reagerade på nån tyckte det var väldigt konstigt liksom och ja ville liksom se 
vad det var för typ av människa som ja.

FL2: Vad var det konstiga?

Henrik: Det kommer jag inte ihåg exakt men det var någonting jag reagerade på ja det står ju i 
konversationen så att…

FL2: Vad är själva grund mera hela mötet det måste finnas tankar skulle ni träffas och dricka 
kaffe eller skulle ni träffas och ha sex eller skulle ni träffas på nått annat sätt eller?

Henrik: Nu vet jag inte vad den personen hade skulle möta som tänkte och så men liksom jag 
ville liksom bara se vad det var för person och ja.

FL2: Ni hade ändå pratat i telefon med varandra också innan?

Henrik: Ja kort samtal.

FL2: Så ni hade ändå lite du hade lite pejl på henne.

Adv: Nu kom det ett påstående det är ingen fråga va?

Förhör med Ekholm, Henrik Per Andreas; 2022-05-27 13:14   diarienr: 5000-K499148-22 1013

HEMLIG



FL2: Ja nej, ni hade haft ett telefonsamtal innan?

Henrik: Ja (ohörbart).

FL2: Och i den är så som vi har läst då dels har vi ju fått det här från den personen som du 
träffade, dels har vi ju kollat i din telefon att ni skulle träffas nu blir det också ett påstående 
här då. Att i konversationen framgår att ni skulle mötas  

 
 Har du nån kommentar till det?

Henrik: Ja men det jag reagerade på som jag tyckte var liksom konstigt. 

FL2:  

Henrik: Nej absolut inte.

FL2: Om vi tittar i din telefon så har du haft såna här konversationer med andra personer 
också, stämmer det?

Henrik: Det kan inte jag komma ihåg just nu i alla fall så. 

FL2: Nej för vi har ju din telefon vi har massa lagringsmedia och vi har kanske inte gått 
igenom till fullo allt men vi har gått igenom väldigt mycket så vi vet ju egentligen vad som 
finns i alltihopa, och du vet det säkert också vad som finns i det mesta av det här. Så om vi 
kan försöka prata lite öppet om det som finns där, vi har ju sett att du har försökt eller du har 
ju raderat väldigt mycket men i och med att vi fick tag i telefonen ganska kort efteråt, så 
ligger väldigt mycket kvar. Man han inte skriva över så att säga, vi ser ju att mycket är raderat 
men det mesta är återskapat. Så vi har, vi har mycket fakta. Jag förstår ju på dig jag ser på dig 
att du tycker att det är kolossalt jobbigt att prata om det här, jag har pratat med folk i femton 
år om såna här saker så jag tycker inte att det är jobbigt. Så det försök att det du vill svara på 
att svara på det, på ett rakt sätt bara.

Henrik: Ja.

FL2: Är det okej det?

Henrik: Ja självklart.

FL2: Ja. Som sagt var den här kvinnan och likadana konversationer innan har du haft det?

Henrik: Ja det vet jag inte vad dom personerna har tänkt eller nått men från min sida så var 
det liksom fantasi och liksom uttråkad när man inte har nått för sig på dagarna.

FL2: Du för en sån här konversation med en person ni stämmer träff på  central, vad är 
din plan då när och om en sån här person dyker upp som du har haft en konversation med om 
ha sexuella eller övergrepp på barn, vad är din tanke då om du möter den här kvinnan med till 
exempel en kvinna med ett litet barn?

Henrik: Ja då skulle jag gå därifrån och troligtvis skulle jag kontakta polisen.

FL2: Skulle du först ta kontakt med kvinnan?

Henrik: Det kan jag inte svara på men troligtvis inte. 
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FL2: För det här sista mötet som då blev slutpunkten på det hela om man säger, då skulle ju 
personen ge ifrån sig vissa kännetecken, som den här personen gjorde och du söker upp den 
här personen då. Så du försöker ändå ta en direkt kontakt.

Henrik: (Ohörbart).

FL2: Du har ingen kommentar till det?

Henrik: Nej (ohörbart) frågade bara om det var den personen som jag var osäker så att.

FL2: Och hade du tänkt fortsätta hur skulle mötet fullföljas?

Henrik: Ja om den personen hade visat sig vara nån ja eventuellt ett barn med sig då hade jag 
gått därifrån i så fall. 

FL2: Ja okej, vi pratar om dina din telefon och lagringsmedia och grejer här. Vi har ju gått 
igenom det vi har hittat väldigt mycket bilder filer säger jag då som kan klassas som 
barnpornografiskt material, både det finns ju två benämningar normalgrad eller grovt. Och 
mycket är ju grovt, har du någon kommentar till det?

Henrik: Ja som jag svarat tidigare det är inte nått jag haft uppsåt att ladda ner.

FL2: Om man går in och söker upp sånt här material och sparar ner det, dessutom sparar ner 
på externa diskar då gör man ju ett aktivt, aktivt val. Det liksom inte bara hamnar där, och 
lägger man dessutom i mappar namngivna mappar, så är det inget det är inte slumpen som 
gör det, så om slumpen skriver en mapp och sen råkar det hamna barnpornografiskt material 
där. Så det är aktivt nedladdat kan vi säga. Och hur mycket det är hela skalan från lättklädd 
barn eller icke fullt puberterad i sin växt, och det finns, det finns övergrepp material mot djur, 
det är plågande små barn, det är döda små barn som finns där. Har vad säger du om dom 
bilderna filmerna?

Henrik: Ja laddat ner zip filer och sånt, men man har inte haft nån koll på vad dom innehållit 
riktigt så att.

FL2: Ändå har du lagt upp dom i olika på externa diskar på olika mappar?

Henrik: Ja det kan inte jag svara på om det nått som alltså att jag har gjort det eller om dom 
var så liksom i zip filen eller så.

FL2: Men om du har sökt på en dator eller på telefonen och får fram material sen måste det ju 
hamna då på en extern disk ett USB eller en större lagringsmedia, då får man jobba lite för att 
få till det. Har du gjort det?

Henrik: Alltså självklart har man väl laddat ner liksom saker och ja och sen lagt in dom på en 
extern enhet eller någonting och ja men man kanske inte har som gått igenom vad det är som 
man har lagt in som ja.

FL2: När du söker på vilka plattformar är du ute på när du söker för att få hem dom här det 
här materialet?

Henrik: Det vet jag inte riktigt exakt det ja. Det har väl varit lite olika.

FL2: Nämn nån?
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Henrik: Ja kommer inte ihåg exakt namnet på dom det har varit liksom mycket som ja som 
försvunnit liksom så.

FL2: Vadå försvunnit ur minnet eller försvunnit ur datorn eller?

Henrik: Nej som försvunnit från alltså dom har stängts ner kanske om det var som Pirate Bay 
och sånt där liksom.

FL2: Men ja Pirate Bay låter väldigt gammalt. 

Henrik: Ja precis men liksom det var ett exempel.

FL2: Mm så du kan inte ge några närmare namn på, på där du har sökt?

Henrik: Nej inte nått jag kan komma ihåg.

FL2: Om man nu som du säger att du massa zip filer, för att ladda ner det så krävs det ju lite 
utrymme och det krävs tid om inte annat för det liksom kommer inte bara så där utan det tar 
ju en ansenlig tid många gånger att få ner det här som du säger om det är stor sjok med grejer. 
Hur planerar du det?

Henrik: Vet inte vad hur du menar?

FL2: Ja men om du laddar ner du säger att du laddar ner zip filer.

Henrik: Ja.

FL2: Du sa det för tidigare.

Henrik: Ja visst.

FL2: Och sen säger du att du får det kommer i buntar eller i sjok.

Henrik: Ja.

FL2: Och det tar en stund att ladda ner en sån bunt eller en zip fil med X antal material på, så 
tänkte jag håller du på med det här när du är ensam hemma  

 när sambon är hemma som känner till det eller?

Henrik: Nej det har man gjort när man har varit ensam i så fall.

FL2: Ja i så fall, är det när du har varit ensam eller?

Henrik: Jaja precis.

FL2: Ja och som sagt var det är väldigt skiftande material det är hela skalan. Är det nått 
specifikt du är ute efter?

Henrik: Nej.

FL2: Du sa tidigare idag här att du när du fick frågan om vad du gillade ja för preferenser när 
det var sex, att du gillade kvinnor var heterosexuell och gillade kvinnor vuxna kvinnor, det är 
ju det minsta som finns i det här materialet så är det ju vuxna kvinnor. Det är väldigt mycket 
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barn, en hel del djur. Är det någonting som du aktivt söker efter?

Henrik: Nej.

FL2: Du säger att det här det kommer med det du laddar ner säger du.

Henrik: Ja.

FL2: Just det här då att man hänger upp småbarn i linor upp till taket, man häller både vattnen 
på dom, man kissar på dom, man häller stearin på dom, man trycker in stora dildosar i små 
små barn, man ser att man sen vissa barn är döda och man nyttjar olika kroppsdelar. Är det 
material du har sett?

Henrik: Nej inte vad jag vet.

FL2: Har man sett det så kommer man ihåg det tror jag.

Henrik: Ja nej jag kommer inte ihåg.

FL2: Nej okej, har du nån koll på hur mycket lagringsmedia du har lagt ner det här på är det 
ett USB eller två USB eller är det större externa diskar?

Henrik: Nej ingen aning dom flesta ja som jag har haft USB minnen och ja tappat bort eller 
förlagt eller någonting ja (ohörbart) inte hittat dom så jag har ingen aning.

FL2: När kan du har du nån koll på när du första gångerna som du fick ner sån här material, 
eller tog hem sån här material?

Henrik: Nej ingen aning.

FL2: Du har ingen aning alls? Jag tänkte om det handlar om ett år en månad eller tio år?

Henrik: Nej alltså jag har så laddat ner saker har man väl gjort sen ja sen nästan så länge som 
Internet har funnits så jag var väl ingen aning om.

FL2: Men är det även då när du har laddat ner sen Internets funnits har det kommit mer 
barnpornografiskt material då också?

Henrik: Det…

FL2: Som du vet.

Henrik:  Inte vad jag vet som jag har sagt.

FL2: När var första gången du såg att du hade barnpornografiskt material i ditt material?

Henrik: Ja kommer inte ihåg när, när jag väl såg det så raderade jag det. 

FL2: Okej men det här då som jag har här det är icke raderat utan det finns, finns i dina 
lagrings medier.

Henrik: Ja om det är mina lagringsmedier eller kan jag inte heller svara på om jag inte vet hur 
dom ser ut så.
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FL2: Nej men om vi tar din telefon till exempel som fanns en hel del, den har vi ju tittat i den 
har även jag tittat lite snabbt i bara, det är folk som sitter och som är granskare som går 
igenom allt sånt här material som kommer skriva ett utlåtande sen. Jag gjorde ändå en 
snabbtitt i telefonen vad som fanns och det var, det var hela skalan där. Och det är ju ändå en 
sak som du har på dig dagligen vad jag förstår. Och mycket av det har du sett?

Henrik: Ja inte vad jag kommer ihåg i alla fall.

FL2: Inte som du kommer ihåg. Har du nått av dom här bilderna filmerna som bedöms som 
du kanske inte vet exakt var gränsen går i bedömningen då men har du delat med dig till nån 
annan av dom nån film eller bild som kan tänkas var barnpornografiskt?

Henrik: Nej inte vad jag vet i alla fall.

FL2: Ingen alls?

Henrik: Nej.

FL2: Är du med i några grupper som pratar om sånt här?

Henrik: Nej.

FL2: Ingenting.

Henrik: Inte vad jag kan komma ihåg.

FL2: Nu har vi som sagt var din telefon så vi har ju sett, det är ingenting du vill prata om? 
Ingenting?

Henrik: Nej.

FL2: Och för där har vi ändå sett att du är inne kanske inte är superaktiv men du är inne på 
sidor där man söker kvinnor med barn, där man söker kvinnor som vill bli gravida, typ såna 
saker och du är du finns på dom chattarna och ställer nån fråga ibland och så du är inte 
oaktiv. Har du nån koll på det?

Henrik: Jag kommer som sagt inte ihåg så att.

FL2: Kommer inte ihåg. Vi pratade tidigare också om vi tar dom här enklare sociala medierna 
som Snap och Kik, att du pratar med någon där och frågar om allmänna saker och ting om 
man tittar på om vi tar Snap kontot så är det otroligt mycket du ställer frågan ålder och var 
dom bor till nu vet man ju inte vem parten är på andra sidan så det står oftast då ett flicknamn 
om man säger så, alltså och det är ju då det kan vara femton tjugo trettio stycken per dag som 
frågan ställs då. Och då handlar det om dagar innan du greps, så du bör ha bättre koll på det. 
Vad är syftet med dom frågorna till dom flicknamnen?

Henrik: Det är väl en vanlig fråga man ställer.

FL2: Och det är ju väldigt få du får fortsatt kommunikation på, men vad är syftet med att ta 
kontakt med dom här då?

Henrik: Ja det är väl som chattar med nån person.

FL2: Ganska bra för att få uppfattning om vad det är för person så kan det vara  eller 
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 det är ju oftast när dom är födda, många ligger ju omkring den åldern tio femton år. 
Det är ingenting du funderar på just då namnen på…

Henrik: Nej ingenting jag har tänkt på i alla fall.

FL2: Men du vill ändå chatta med dom?

Henrik: (Ohörbart) frågar ju bara…

FL2: Om man säger allt gemensamt så är det ju väldigt mycket barn det handlar om man 
kollar bilder, filmer, kommunikationer, chattar i såna här grupper. Har du intresse för barn 
och eventuella sexuella intressen angående barn?

Henrik: Nej.

FL2: Har du nån förklaring då hur allt detta finns hos dig?

Henrik: Jag behöver ta en paus, så jag kan diskutera.

FL2: Ska vi ta en kort paus.

FL1: Vi tar en paus klockan är 14:54.

Paus 01:17:57.

FL1: Vi återupptar förhöret, klockan är 15:01.

FL2: Kommer du håg sista frågan när du ville ha brake?

Henrik: Nej.

FL2: Du kommer inte ihåg?

Henrik: Nej tyvärr.

FL2: Eh jag frågade om ditt intresse för barn, om det fanns nått sexuellt intresse för barn?

Henrik: Nej.

FL2: Då måste jag ställa motfrågan hur kan det finnas så pass mycket hos dig som är 
beslagtaget i ditt namn?

Henrik: Jag vet inte.

FL2: Du vet inte, nej. Vi har pratat om sociala medier tidigare är du ute på Darknet någonting?

Henrik: Vet inte.

FL2: (Ohörbart) typ.

Henrik: Det jag kommer inte ihåg i alla fall.

FL2: Kommer inte ihåg, det behövs ju speciella grejer för att komma ut där, det kommer du 
ihåg om du har om man säger så. 
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Henrik: Jag kan inte komma ihåg just nu i alla fall.

FL2: Okej mycket av dom här bilderna och filmerna är ju som man inte allt men en hel del är 
från som man kan se i alla fall på barnen och även språk Sydostasien,  

?

Henrik: Nej.

FL2: Aldrig?

Henrik: Nej.

FL2: Har du varit där själv nån gång?

Henrik: Nej.

FL2: När var din sambo där senast har du koll på det?

Henrik: Det var väl strax innan hon kom hit.

FL2: Så sen hon kom hit när kom hon hit vet du det?

Henrik: 2012.

FL2: Så hon har inte varit hemma om man säger sen dess?

Henrik: Nej.

FL2: , har dom varit här på besök?

Henrik: Nej.

FL2: Okej, nu kan du ställa.

FL1: Ja Henrik jag tänker att vi kan fortsätta prata mer om innehållet i dom här USB 
stickorna och i din telefon. Och jag vill bara påminna ytterligare en gång att jag och Peter vi 
är alltså objektiva i den här utredning och vi dömer inte dig, anledningen till att vi frågar det 
är för att det är en del saker som behöver förklaras. Men du väljer själv vilka frågor du vill 
svara på som sagt. Men Peter har ju nämnt att det är IT forensiker som har gått igenom din 
telefon och det är barnpornografigranskare som har gått igenom det material och det är ett 
program som är eller ett arbete som är löpande nu. Och jag frågade IT forensikern hur stor är 
sannolikheten att man råkar ladda ner den här mängden barnpornografi, och den bedömer hon 
som väldigt liten. Och det är för att alltså mer än majoriteten utav det material som finns är 
särskilt hänsynslösa övergrepp mot små barn. Kommentera det?

Henrik: Jag har ingen kommentar just nu.

FL1: Nej, och vad tänker du när den här IT forensikern bedömer sannolikheten som väldigt 
liten att man råkar ladda ner den här typen av material och dessutom sorterar upp det i olika 
mappar och lägger över det på externa hårddiskar och USB stickor och minneskort.

Henrik: Inget jag kan kommentera.
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FL1: Mycket utav det som vi har hittat i din telefon alltså chatt väg, finns även i filerna med 
bilder och filmer. Du är till exempel med i grupper som heter djursamlag och djurälskare, där 
du har skrivit med kvinnor att dom ska ha sex med sina hundar och man kan få hjälp av 
jordnötssmör eh man kan suga av hundar, hur kommer det sig att det finns ett sånt samband?

Henrik: Kan inte svara på just nu.

FL1: Har du ett sexuellt intresse för djur?

Henrik: Nej.

FL1: Hur kommer det sig att du är med i dom här grupperna djursamlag, djurälskare?

Henrik: (Ohörbart).

FL1: Va?

Henrik: Jag vet inte det kan inte jag svara på just nu.

FL1: När du säger att du inte kan svara på det här just nu, vad betyder det?

Henrik: Jag kan inte svara på det just nu.

FL1: Finns det nån speciell anledning till att du inte kan svarar på det?

Henrik: Jag kan helt enkelt inte svara på det just nu.

FL1: Kommer du svara på det sen?

Henrik: Det vet jag inte.

FL1: Nej, vi har också talat om för dig att det är särskild hänsynslöst ja internetrelaterade 
sexuella eller internettrelaterade dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Och det  är ju 
det är barn som gråter, skriker, blöder, blir torterade, urinerade på (ohörbart) dom hängs upp i 
krokar, berövas deras rörelsefrihet, dom är ihop tejpade, dom är ihop kedjade, det är vuxna 
män som penetrerar små bebis små spädbarn, oralt, analt, vaginalt, det används olika liksom 
verktyg, sexleksaker, det är män med masker, djurmasker, varför finns det här materialet på 
din telefon?

Henrik: Inget jag kan svara på just nu. 

FL1: Men du säger att du inte har ett sexuellt intresse i barn.

Henrik: Nej.

FL1: Varför finns det här materialet då i din telefon?

Henrik: Jag kan inte svara på det just nu.

FL1: Och vad tänker du när jag läser upp det som vi har hittat och då har vi mycket att gå 
igenom, mycket kvar att gå igenom?

Henrik: Det vet jag inte, kan inte svara på.
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FL1: Vad känner du då när jag läser upp det här?

Henrik: Jag kan inte svara på det just nu.

FL1: Så det finns ju samband mellan chattar och den pornografin vi har hittat, eh vad betyder 
 i det här sammanhanget?

Henrik: Det vet jag inte, jag kan inte svara på det.

FL1: 

Henrik: (Ohörbart) kan inte svara på det just nu.

FL1: Du frågar om 

Henrik: Jag kan inte svara på det tyvärr.

FL1: Och på frågar ifall det, ifall det finns nån åldersgräns så säger du att från noll år och 
uppåt, gärna så små som möjligt ska dom va och man ska gärna börja knulla dom så tidigt 
som möjligt. Det är skrivet från din telefon.

Henrik:  Ingenting jag kan svara på just nu (ohörbart).

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Om det ens var nån fråga där.

FL1: Du har frågat andra personer som beskriver sig själva som mammor eller pappor med 
barn, ifall dom vill se sina barn bli knullade utav dig alternativt våldtagna om dom inte går 
med på det, hur kommer det sig att du skriver sånt?

Henrik: Kan inte svara på det just nu.

FL1: Är det du som har skrivit det?

Henrik: Det kan jag inte svara på.

FL1: Det har skrivits från ditt Kik konto, ifall dom vill se sina barn bli gravida med dig, 
kommentera det?

Henrik: Ingenting jag kan kommentera just nu.

FL1:   

Henrik: Det stämmer inte.

FL1: Det står svart på vitt i chattarna som vi har tittat i.

Henrik: Det är enbart fantasi i så fall.

FL1: Så du fantiserar om att begå sexuella övergrepp 

Henrik: Nej.
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FL1: Så varför skriver du så?

Henrik: Uttråkad antar jag.

FL1: Vad vill du, vad vill du uppnå för effekt med att skriva sånt?

Henrik: Jag vet inte inget jag kan svara på.

FL1: Och du skriver sånt när du är uttråkad?

Henrik: Kan ha hänt.

FL1: Du skriver att  stämmer det att du har skrivit 
så?

Henrik: Det kan jag inte svara på just nu.

FL1: Men du nekar inte?

Henrik: Jag kan inte svara på det.

FL1: Nej du har den här personen som du skulle möta upp på  station, det är en person 
som har utgett sig för att heta  och det är också en  som du frågar efter när du 
kommer in på Pressbyrån, och till  så har du skrivit att du har använt en liten sån där 
dildo   och att du har slickat  men att du inte har lyckats knulla  för 
att  gör för mycket motstånd så du skulle behöva hjälp av någon att hålla fast  
stämmer det att du har skrivit det?

Henrik: Det kan inte jag komma ihåg just nu.

FL1: Men du har hänvisat till dom här chattarna tidigare i förhöret.

Henrik: Kommer inte jag ihåg just nu.

FL1: Vad är det du inte kommer ihåg?

Henrik: Ja alltså vad som är skrivet (ohörbart).

FL1: Är det här nått du känner igen?

Henrik: Jag kan inte svara på det just nu.

FL1: Men du tyckte att hon var konstig eller det var någonting som var konstigt där i chatten 
som du reagerade på?

Henrik: Ja.

FL1: Vad var det som var konstigt?

Henrik: Jag kommer inte ihåg just nu men någonting som jag reagerade på.

FL1: Tycker du att det är konstigt att skriva att man begår sexuella övergrepp  
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Henrik: Det är väl klart det är.

FL1: Varför gör du det då?

Henrik: Vet inte kommer inte ihåg att jag har skrivet det.

FL1: Okej, då undrar jag om du vet hur man går tillväga när man ska penetrera ett barn utan 
att dagisperson och  ska upptäcka skador i underlivet?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Det är ingenting som du har tänkt på resonerat i?

Henrik: Nej.

FL1: Vi har hittat en chatt där du beskriver hur man går tillväga, att man ska penetrera analt.

Henrik: Ingenting jag kommer ihåg.

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Ingenting jag kommer ihåg.

FL1: Nej, så du kommer inte ihåg att du har skrivit det?

Henrik: Nej.

FL1: Så det kan mycket väl vara så att du har gjort det?

Henrik: Jag kan som sagt inte komma ihåg.

FL1: Nej, du har också skrivit till en,  
?

Henrik: Det är inget jag kan komma ihåg.

FL1: Du har också beskrivit hur man ska gå tillväga för att barnen inte ska skvallra, man ska 
hota dom till livet eller hota att man ska döda deras föräldrar.

Henrik: Inget jag kommer ihåg.

FL1: Nej, i telefonsamtal med  så har du beskrivit att  

Henrik: Ingenting jag kommer ihåg.

FL1: 

Henrik: Ingenting jag som kommer ihåg att jag har sagt eller.

FL1:  
 

  där är ytterligare ett samband mellan det som 
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du skriver och fantiserar om och det som vi har hittat i din mobil och i dom här hårddiskarna?

Henrik: Ingenting jag kan kommentera.

FL1: Du har också frågat ifall  

Henrik: Ingenting jag kommer ihåg just nu alla fall.

FL1: Nej och vad tänker du om att jag talar om för dig nu att det finns chattar i din telefon där 
du beskriver att du har våldtagit 

Henrik: Jag har ingen kommentar på det just nu. 

FL1: Och hur känns det inombords?

Henrik: Ja låter absurt.

FL1: Förlåt vad sa du?

Henrik: Det låter väldigt absurt.

FL1: Och jag lägger ingen värdering i hur det här låter, jag försöker bara förstå varför det här 
materialet finns i din telefon och varför dom här chattarna finns. Och vi har använt oss utav 
många olika verktyg för att säkerställa att det är skrivet från din Kik, det är skrivet från din 
telefon, telefonnumret som du har sms:at till  är kopplat till swish, så det här finns i din 
telefon som du använder fram till dagen då du blev gripen så hittades det barnpornografi och 
även sexchattar. Och det är ju inte så långt bak i tiden, minns du nått av det?

Henrik: Ingenting jag kommer på just nu.

FL1: Är det här jobbigt att prata om?

Henrik: Jag har ingen kommentar på det.

FL1: Har du några fler frågor här nu?

FL2: Nej.

FL1: Vi har som sagt gått igenom allt IT beslag som finns, det är mobiler, det är hårddiskar, 
det är en dator, USB stickor och vi ger dig chansen att berätta fritt och jag undrar om det finns 
någonting som du skulle vilja säga om vad mer som finns i din telefon eller i dom andra 
lagringsmedierna som vi har?

Henrik: Ingenting vad jag vet.

FL1: Vad kommer vi hitta i dom utöver det som vi har berättat nu?

Henrik: Ingen aning.

FL1: Så jag frågar igen efter att jag har läst upp allt som vi har hittat i din telefon och dom 
olika lagringsmedierna, har du ett sexuellt intresse för barn?

Henrik: Nej.
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FL1: Innan vi avslutar så tänker jag på lägenheten som du bor i, vem hyr du den utav?

Henrik: En som heter 

FL1: Mm och hur har du kommit i kontakt med honom?

Henrik: Det var på Facebook, Marketplace.

FL1: Mm och berätta om din vetskap om ?

Henrik: Nja jag vet inte särskilt mycket om honom bara hans namn och att han ja brukar vara 
utomlands mycket. 

FL1: Du har ju Googlat honom ganska många gånger, kan vi se i din sökhistorik?

Henrik: Ja eftersom han ja sa att han jobbade  ja nu vet jag inte exakt 
vad det var så men ja så var man självklart lite nyfiken på vem ja, jag läste inte så mycket om 
honom. 

FL1: Nej berätta vad du fick fram om honom då?

Henrik: Ja bara att han jobbar som eh typ .

FL1: Han jobbar ju med  
nått du känner igen?

Henrik: Det tror jag att jag kan ha sett ja.

FL1: Mm och vad har du för relation till honom?

Henrik: Inte mer än att han är .

FL1: Och hur har ni kommunicerat med varandra?

Henrik: Eh via Facebook, Messenger.

FL1: När slutade ni ha kontakt där?

Henrik: Det är väl nu vet jag inte exakt när jag hörde av från honom sist men det brukar inte 
vara så ofta jag säger till honom när jag betalat hyran och så.

FL1: Och hur betalar du hyran?

Henrik: Eh överföring till hans konto från mitt konto.

FL1: Okej är det via swish eller är det direkt från bank.

Henrik: Nej direkt till bank ja.

FL1: Okej mm, har ni träffats?

Henrik: Ja innan vi ja när vi liksom skulle diskutera och eller komma och kollade på 
lägenheten och sen ja efter när han hade liksom lämnat över nycklarna så, då jag träffade 
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honom sist.

FL1: Och vad berättade du om dig själv?

Henrik: Det kommer jag inte ihåg som sagt.

FL1: För du taxerar ju ungefär femtiotusen mellan 2021 och 2022, tänker att det är ju inte så 
mycket så hur kom ni överens om betalning och hyra och ville han veta någonting om din 
ekonomi?

Henrik: Nej han frågade inte så jätte mycket.

FL1: Hur mycket betalar ni i hyra där?

Henrik: Hyran är på nio och sju, sen är det elkostnaden.

FL1: Och vad tänker du om den hyran då? I kombination med dom pengarna som du tjänar.

Henrik: Ja jag vet inte det är tjejen som tjänar pengarna mest, mest pengar hon försörjer oss 
så att det.

FL1: Bidrar du någonting till hushållet?

Henrik: Ja när jag kan när jag fått lön.

FL1:   

Henrik: Mm.

FL1: Vem är det som har betalat för dom kläderna?

Henrik: Det är väl mest min sambo.

FL1: Är kläderna köpta?

Henrik: Ja.

FL1: Vet du vart ifrån?

Henrik: Det har varit både från butik och second hand i andra hand.

FL1: Du kan berätta snabbt bara gällande dina alkoholvanor?

Henrik: Ja det dricker inte särskilt ofta.

FL1: Försvaret?

Adv: Nej tack.

FL1: Henrik finns det nått mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?

Henrik: Nej.
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FL1: Då avslutar vi förhöret klockan är 15:28.
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