Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Stefan.U Lind

2018-01-24

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

1 (2)
33
AM-135808-17
410-R-RC

BESLUT i AM-135808-17, 5000-K1315023-17
Förundersökning avseende sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
och sexuellt ofredande (polisens dnr 5000-K1315023-17) har idag lagts ner.
Förundersökning har bedrivits sedan polisanmälan gjordes den 20 oktober
2017, då polisen inledde förundersökning.
Förutsättningarna för brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
är att gärningsmannen uppsåtligen ska ha förmått målsägaren att företa eller
tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att målsägaren har
befunnit sig i en beroendeställning till gärningsmannen.
Enligt praxis (bl a Högsta Domstolens dom i B 2648-15) krävs ett
avhängighetsförhållande mellan gärningsmannen och målsägaren för att en
beroendeställning ska anses föreligga. Ur samma dom kan läsas att ”Fall av
detta slag har det gemensamt att den ene är beroende av beslut som den andre
har möjlighet att fatta” samt att ”För att kriminaliseringen inte ska sträcka sig
för långt gäller att handlandet ska framstå som ett maktövergrepp mot en
svagare person”. I lagtexten markeras detta med att gärningsmannen allvarligt
ska ha missbrukat beroendeförhållandet.
I utredningen har målsägaren förhörts ett flertal gånger och det har därtill
hållits förhör med ett antal vittnen bl a i syfte att fastställa den utpekade
personens ställning i förhållande till målsägaren. Den utpekade personen har
inte förhörts eller delgetts skälig misstanke.
Av de uppgifter som kommit fram i utredningen kan konstateras att målsägaren
har varit praktikant på SVT under delar av 2012, 2013 och 2014 och att hon har
deltagit i produktionen av vissa TV-program tillsammans med bl a den
utpekade personen. Målsägaren har efter praktikperioden som avslutades någon
gång under sommaren 2014 inte fått förlängning av praktiken eller vidare
anställning av SVT. Av de uppgifter som kommit fram i vittnesförhör med bl a
programchefer och projektledare på SVT framgår att den utpekade personen
visserligen har haft visst inflytande över de produktioner han har deltagit i,
men att hans ställning gentemot målsägaren inte har varit sådan att ett
avhängighetsförhållande har förelegat. Han har inte anställt henne och han har
inte haft något inflytande över målsägarens fortsatta praktik eller framtida
anställningar på SVT. Han har således inte allvarligt missbrukat någon
beroendeställning gentemot målsägaren.
När det gäller misstanken om sexuellt ofredande kan konstateras att den
utpekade under våren 2013 har skickat ett antal meddelanden i form av SMS
till målsägaren av delvis sexuell karaktär. Detta har avhandlats internt inom
SVT och den utpekade har där lämnat vissa förklaringar. Av de uppgifter som
nu har framkommit i utredningen, bl a från ett flertal vittnen, framgår att det
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saknas skäl att misstänka att de nämnda meddelandena har skickats i syfte att
kränka målsägarens sexuella integritet. De formella förutsättningarna för
aktuellt brott föreligger således inte.
Det saknas därför numera anledning att anta att brott som hör under allmänt
åtal i form av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och sexuellt
ofredande har förövats och det finns inte längre anledning att fullfölja
förundersökningen.
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